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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 5-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 5 fıvel
határozatképes. Közölte, hogy Schuszter Gergely és Heim Ferenc jelezte, nem tud részt venni a
képviselı-testületi ülésen, kimentették magukat. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Közmeghallgatás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Polgármesteri beszámoló
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Marek László módosított ingatlan vásárlási és bérleti kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. KVG Zrt. 2012. évi lakossági szilárd hulladék győjtési árainak jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. A 2012. évi lakossági szilárd hulladék győjtési díj megállapítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. DMRV Zrt. 2012. évi vízi közmő szolgáltatási díjjavaslatai és lakossági díjmegállapítás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. KOMTŐZ Kft. 2012. évi kéményseprıi díjjavaslatai és lakossági díjmegállapítás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Közmeghallgatás
Pályi Gyula köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent polgárokat. Elmondta, hogy két észrevétel
érkezett írásban, elıször ezeket ismerteti, azt követıen lesz lehetıség a szóbeli kérdések
elıterjesztésére.
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Stágel Ferenc levelében négy témát vetett fel: az iskola kerítés kérdését, a kóbor kutyákkal, az
esıvíz elvezetéssel, valamint utcanevekkel kapcsolatban fordult a Képviselı-testülethez. Szóban
részletesen kifejtette az egyes kérdésköröket.
Az iskola udvarának bıvítése keretében az Önkormányzat tıle ingatlant vásárolt, az adásvétel
megtörtént, ekkor ígéretet kapott arra, hogy az Önkormányzat meg fogja építeni a kerítést, jelenleg
provizórikus megoldás van, érdeklıdött afelıl, hogy mikor várható a végleges kerítés megépítése.
Az Iskola u. 4. szám alatti ingatlanról este 5 óra után kiengedik a kutyát, az pedig az iskolaudvaron
és a környéken szabadon van, összepiszkítja a környéket, intézkedést kér.
Két utcával kapcsolatban tett észrevételt, ezek a Temetı utca és a Templom utca. Javasolta ezen
utcák nevét német nyelven is megjeleníteni, a jelenlegi utcanevek meghagyásával. A rovásírásos
helynévtábla kitételét nem támogatja.
Pályi Gyula válaszában elmondta, hogy a kerítés elkészítésérıl tárgyalásokat folytatott az
Önkormányzat több más munka elvégzésével együtt egy területvétellel összekapcsolva. Itt
telekrendezésre van még szükség a KDV-KÖVIZIG bevonásával, ezt követıen várható a
szerzıdéskötés. A két utca nevével kapcsolatos ötletet szép gesztusnak tartja, a Német Kisebbségi
Önkormányzat bevonásával lát erre lehetıséget. A csapadékvíz elvezetés ügyében kifejtette, hogy
készült egy koncepció már, sok helyen szükség lenne ezek rendbe tétele a betömıdések kitisztítása.
Ebben a ciklusban az Erzsébet királyné utca csapadékvíz elvezetés megoldását tervezi az
Önkormányzat, a legjobb megoldáshoz egy telekcserére van szükség, itt az érintett és érdekelt
magánszemélyek között még nem jött létre egyezség.
Liebhardtné Józsa Mária beadványában a népszámlálás eredményeirıl érdeklıdött, a
munkanélküliség alakulására kérdezett rá, valamint ezzel kapcsolatban arra, hogy az önkormányzat
milyen alternatívát tud nyújtani. A Bogdányi Híradóban javasolta, hogy évértékelı írások
jelenjenek meg, kérte a szerkesztıség fényképes bemutatkozását, továbbá a decemberi lapszám
egyik cikkére írt reflexiót.
Pályi Gyula elmondta, hogy az idei népszámlálás a községben teljes körően sikerült, a
népszámlálás lezárult. Eredmények, összegzések, statisztikák és kimutatások 2012 közepére
várhatók. A munkanélküliség biztos, hogy nıtt a községben idén, legalábbis a regisztrált
munkanélküliek száma. Ennek fı oka az, hogy az új közfoglalkoztatási programban való részvétel
feltétele az, hogy regisztrált munkanélküli legyen valaki. Négy órás négy hónapig tartó rövid, és
hat-nyolcórás hosszú programokat hirdetett a Munkaügyi Központ, és pályázat alapján közvetítenek
ki embereket meghatározott munkakörökre. a rövid közfoglalkoztatásban ráadásul csak bérpótlós
személyek igényelhetık. Településtisztasági és üzemelési feladatokra, valamint strandtakarításra
igényeltünk embereket, sajnos pont a nyári idıszakban nem volt pályázati lehetıség, ısszel 6 fıt
tudtunk így foglalkoztatni, a téli közfoglalkoztatásra pedig 4 fıt közvetít ki a Munkaügyi Központ.
Diplomásoknak az Önkormányzat nem tud igazából alternatívát kínálni ebben a programban. Az
évértékelı cikk írását jó ötletnek tartja, a januári számba esetleg bekerülhet ilyen. A szerkesztıség
fotós önéletrajzos bemutatkozása nem szokványos.
Galánta Márta (2023 Dunabogdány, Bem J. u. 2/A) a Bem J. utca aszfaltozása és annak várható
ideje iránt érdeklıdött, továbbá a szelektív hulladékgyőjtés esetleges kiterjesztését vetette fel.
Pályi Gyula válaszában tájékoztatta, hogy a Bem J. utca kiviteli tervei elkészültek kb 3-4 éve, az
utca esıvíz elvezetése is megvan, sıt meg is volt két ingatlan között, csak az odavezetı árkot kell
kimélyíteni. Az utca aszfaltozásának idejét nem tudja meghatározni, idén aszfaltozás a meglévı
hitelkeretbıl történt csak. A három szelektív győjtısziget kevés, 2-3 nap alatt megtelnek, ezért a
közmunkások, ha szükséges volt hetente még egyszer kiürítették ezeket és a hulladékot a
telephelyre szállították a konténerekbe, mivel a szolgáltató KVG Zrt. heti egyszer üríti a szigeteket.
A jövı a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés, a köztéri győjtıszigeteken csak üveg
elhelyezésére lesz lehetıség. Sajnos a külterületi szennyezés elképesztı, árkokban, akár a
védıkerítést is elbontva, helyeznek el illegális hulladékot.
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Galánta Márta a Szomszédok Egymásért Társulás nevében ismertette, hogy a Borda Húsüzemmel
nem jött létre az egyezség, azonban a probléma továbbra is fennáll. Elmondta, hogy az esetleges
átköltözésérıl mindenféle hír hallható, úgy véli, lehet, hogy ez is csak figyelem-elterelést szolgál.
Szeretné az Önkormányzat segítségét kérni abban, hogy mik a céljai Borda Istvánnak a
Húsüzemmel.
Pályi Gyula elmondta, hogy a képviselı-testület közvetítı szerepet vállalt az egyezség
létrehozásában, az egyezség mindkét fél okából hiúsult meg. Az állattartási ügyben a Képviselıtestület eljárt, határozatot hozott, Borda István pedig határidıben megszüntette az állattartást. Az
egyezség létrehozási kísérlet ideje alatt a további bejelentések, felvetések vizsgálatát az érintett
felekkel egyetértve leállítottuk. Ha igénylik , ezek vizsgálata folytatható.
Herr Tamás a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke kérte az Önkormányzatot, hogy közösen
forduljanak a T-Home-hoz azzal a kéréssel, hogy a kábeltelevízióban legyen német nyelvő adás.
Elmondta továbbá, hogy Leutenbachból megérkezett három gépjármő: egy söprıgép, egy
személygépkocsi és egy kisbusz. Ezeket a jármőveket a testvértelepülés ajándékozta a községnek,
mellyel kapcsolatban a Képviselı-testület ezúton is köszönetét fejezi ki.
Pályi Gyula a közmeghallgatást 20:00-kor lezárta.

2. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
A mai napon volt a 101. életévében elhunyt özv. Rideg Józsefné temetése. Ezúton is részvétünket
nyilvánítjuk a családnak.
November 14-én az Erzsébet királyné úti, illetve a Rigó utcai szennyvíz átemelıkben megtörtént a
lecserélt szennyvíz átemelı szivattyúk átadás-átvétele, üzembe helyezése.
Folyik az óvodabıvítésre megjelent végleges KMOP pályázati kiírás feldolgozása, a pályázat
beadás elıkészítése. A létszámszámítás értelmezésével kapcsolatban állásfoglalást kell kérni a
kiírótól.
A TÁMOP egészséges életmód pályázat lebonyolításának szervezése beindult, a támogatási
szerzıdést aláírtuk, a program 2012. október végéig fog tartani.
November 16-án Védelmi Bizottsági ülés volt Szentendrén. Megtárgyaltuk a november 21-re
tervezett országos katasztrófavédelmi gyakorlat elıkészítését, beszámolókat hallgattunk meg a
polgári védelem, a tisztiorvosi szolgálat, a Pomázi Víziközmő Társulat 2011-es mőködésérıl.
November 21-én helyben megtartottuk a katasztrófavédelmi gyakorlatot.
Minden érintett helyi szervezet, alapítvány, egyesület részvételével november 17-én leegyeztettük a
2012-es évre tervezett kulturális programokat, ezek idıpontjait ugyanúgy fel fogjuk tüntetni a 2012.
évi naptárunkban, mint 2011-ben.
November 24-én a polgármester és Varsányi Viola nyugdíjas tanárnı részt vettek Losoncon a
magyar általános iskola elsıs tanulóinak ösztöndíj átadásán, melyet a Rákóczi Szövetség szervezett
meg a Felvidéki ösztöndíj átadási programjai keretében.
November 30-án kistérségi (DPÖTKT) tanácsülés volt Szentendrén, amin elfogadtuk a felülvizsgált
kistérségi közoktatási intézkedési tervet, a 2012-es kistérségi belsı ellenırzési tervet, kiértékeltük
az e-közigazgatás 2012-es mőködtetésére beérkezett pályázatokat. Tájékoztatást adott a Pénzügyi
Ellenırzı Bizottság a 2011-es kistérségi költségvetés teljesítésérıl, elfogadtuk a 2012. évi
költségvetési koncepciót. Kiírjuk a Kistérségi Szociális Intézmény intézményvezetıi pályázatát.
A vízbázis védelmi pályázat befejezı fázisában megindult a vízmő kutak körüli védıövezetek
letelekkönyveztetésére a hatósági eljárás, az értesítést kifüggesztettük illetve a Bogdányi Híradóban
is közzétettük.
Aszfaltozási munkák folytak az Ady Endre utca - Cseresznyés utca keresztezıdésben, illetve a
Fácános út középsı szakaszán. A Fácános úton az egyik szállítókamion elszabadult, egy kertbe
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becsúszott. A kihőlt aszfalttal a munka nem sikerült jól, néhány nap múlva a felület kb. 40 %-át a
kivitelezınek újra kellett aszfaltoznia, csak ezután ismertük el a teljesítést.
December 1-én Tahitótfaluban tárgyalás volt az orvosi ügyelet mőködésének megerısítésére. A
2012-es önkormányzati költségvetésekben figyelembe veendı önkormányzati támogatások
mértékérıl az elsı negyedévében még egyeztetni kell.
Ugyancsak december 1-én Dunabogdányban tartották meg a kistérségi védınıi értekezletet, ıket a
polgármester is köszöntötte.
December 5. és 21. között uszadékfa győjtést szerveztünk a KÖVIZIG-gel kötött együttmőködési
megállapodás alapján.

3. Napirendi pont: Marek László módosított ingatlan vásárlási és bérleti kérelme
Pályi Gyula ismertette Marek László módosított vételi ajánlatát. Javasolta a vételár elfogadását,
továbbá a két szomszédos ingatlan három évre történı bérbe adását.
Liebhardt András szerint jó lenne látni, hogy mennyi ingatlana van még az Önkormányzatnak, és
annak fényében át kellene gondolni ezt a folyamatot az eladások terén, ami már évtizedes.
Pályi Gyula elmondta, hogy van kataszteri nyilvántartás, mely felülvizsgálatra szorul érték és a kör
vonatkozásában is. Azonban a bevételek között nem tudunk az ingatlan értékesítéstıl és az ebbıl
származó bevételektıl eltekinteni.
Fehérvári Anna szerint nem bármi áron kellene eladni az ingatlant, a korábbi döntéshez tartaná
magát.
Fekete Péter elmondta, hogy szociális ügyben járt a környéken, gyakorlatilag egy elvadult erdı
képét mutatja a terület, még a meglévı hétvégi házak sem látszanak, és meredek domboldali részrıl
van szó.
Liebhardt András 400,- Ft / m2 összegő vételárat javasolt, Gräff Albertné pedig kérte a döntés
elhalasztását a következı képviselı-testületi ülésre.
A Képviselı-testület Gräff Albertné azon indítványát, mely a napirend tárgyalásának
elhalasztására irányult, 2 igen szavazattal, 3 tartózkodás ellenében elvetette.
A Képviselı-testület Liebhardt András azon indítványát, mely a 3670/2 hrsz.-ú ingatlan eladási
árának 400,- Ft / m2 összegben történı megállapítására irányult, 2 igen szavazattal, 1 nem és 2
tartózkodás mellett elvetette.
A Képviselı-testület Pályi Gyula javaslatát, mely a 3670/2 hrsz.-ú ingatlan 1.000.000,- Ft
vételárért történı eladására, valamint a szomszédos 3670/3, 3670/4 hrsz.-ú ingatlanok 3,50 Ft/m2 +
ÁFA díjért három évre történı bérbe adására irányult, 1 igen szavazattal, 3 nem és 1 tartózkodás
mellett elvetette.
A szavazások eredményeként a napirend tárgyában határozat nem született.
Pályi Gyula jelezte, hogy a kérdést újra napirendre fogja tőzni.

4. Napirendi pont: KVG Zrt. 2012. évi lakossági szilárd hulladék győjtési árainak jóváhagyása
Pályi Gyula ismertette a KVG Zrt. áremelési javaslatát. A közszolgáltatási szerzıdés szerint az
éves infláció 66 %-ával emelhetı a díj, 4,2 %-os várható éves infláció mértékkel számolták ki a
díjat.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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149/2011. (XII. 5.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés 2012. évre érvényes
közszolgáltatási díját 13.530.378,- Ft + ÁFA/év összeggel, továbbá Számlázás, díjbeszedés,
nyilvántartás, hátralékkezelés címén megállapított díjat 2.121.913,- Ft + ÁFA/év összeggel
jóváhagyja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Zrt. értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

5. Napirendi pont: A 2012. évi lakossági szilárd hulladék győjtési díj megállapítása
Pályi Gyula ismertette a lakossági díjemelés is a várható fogyasztói árindex 66 %-ával változna
azzal, hogy az ÁFA mértéke is emelkedik jövıre.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2011.(XII. 9.) önkormányzati
rendeletét a környezetvédelemrıl szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet
módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

6. Napirendi pont: DMRV Zrt. 2012. évi vízi közmő szolgáltatási díjjavaslatai és lakossági
díjmegállapítás
Pályi Gyula ismertette az áremelési javaslatot. Kiemelte, hogy Visegrád-Szentgyörgypuszta
ivóvizét a bogdányi kutakból kapja, ennek bogdányi áron történı eladása ill. megvétele ügyében a
szolgáltatóhoz és a szomszédos településhez fordul.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2011.(XII. 9.) önkormányzati
rendeletét a közmőves vízellátás és a vízdíjfizetés szabályairól szóló 1/2000. (I. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

7. Napirendi pont: KOMTŐZ Kft. 2012. évi kéményseprıi díjjavaslatai és lakossági
díjmegállapítás
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
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Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány Község
Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendeletét a
kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 2/1997 (I. 6.) rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

8. Napirendi pont: Egyebek
a) Az óvodavezetı nyugdíjba vonulása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy Kammerer Istvánné 2012. augusztus
hónapban nyugdíjba vonul, így a felmentési idı és a kiadandó szabadság figyelembe vételével az
óvoda vezetésérıl és pályázat kiírásáról a jövı év elején gondoskodni kell.
b) Schirilla György idén is megtartja december 13. és 15. között 3 napos futását a Dunakanyarért
Esztergomtól Budakalászig. Az általános iskola felsı tagozata fogja fogadni településünk Visegrád
felıli végén és elfutnak vele a sportpályáig. A Polgármesteri Hivatal elıtt üdvözöljük és kopjafájára
emlékszalagot kötünk.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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