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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 4-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
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. kérelme a 2012. április 15-tıl alkalmazható közszolgáltatási díj
elfogadásáról, illetve a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján kérhetı díjkompenzációról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Óvodavezetıi pályázat kiírása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. U-10146-30 lajstromszámú úszómő hasznosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Beszámoló a háziorvosi, a gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Víziközmővek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. A helyi közutakon bevezetett súlykorlátozás tapasztalatai
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Tájékoztató az iskolai étkezı építésérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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1. Napirendi pont: Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. kérelme a 2012. április 15-tıl alkalmazható
közszolgáltatási díj elfogadásáról, illetve a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján kérhetı
díjkompenzációról
Pályi Gyula köszöntötte Trenyik Tamás igazgatót a KVG Zrt. részérıl. Ismertette az elıterjesztést. A
Képviselı-testület 2011 decemberében hozott döntésével meghatározta 2012. évre vonatkozóan a
lakossági közszolgáltatási díjakat, valamint a közszolgáltatást ellátó KVG Zrt. részére fizetendı díjat is.
Egy tavaly év végi törvénymódosítás befagyasztotta a lakossági díjakat a 2011. évi szinten, ezért a
decemberi rendeletet vissza kellett vonni. 2012. április 15-tıl egy újabb törvénymódosítás
következtében ismét megnyílt az önkormányzatok lehetısége az ármegállapításra, korlátok között,
nevezetesen 120 literes edényzetre vetítve 650,- Ft alatti díj esetén van lehetıség erre. Ennek
megfelelıen ismertette az elvégzett számítást, az éves ürítés-szám, illetve az éves ürített mennyiség és a
győjtés gyakorisága alapján 120 literes edényzetre vetítve 366,6 Ft az átlagos nettó ürítési díj. Ennek
alapján van lehetıség a díjemelésre.
Ismertette a KVG Zrt. igazgatójával 2012. május 29-én tartott tárgyaláson elhangzott ajánlatot, ezzel
számolva 120 literes edényzetre vetítve az átlagos nettó ürítési díj 485,3 Ft lenne. Dunabogdányban
sávos lakossági díjfizetés van érvényben, 2011. évben 953 szerzıdés volt az állandó lakosú területen, 42
notórius nem fizetıt tart nyilván a díjbeszedés végzı Kft. Az üdülıterületen az építményadóban fizetik
meg a szemétszállítás díját, ez az adóból átlag 44 %, éves szinten 3 millió Ft. A KVG Zrt. ajánlatának
elfogadása esetén ahhoz, hogy a bevételek fedezetet nyújtsanak a kiadásokra, a lakosság díjakat 48,3 %kal kellene emelni.
A KVG Zrt. nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen 2009. június 1-tıl látja el a települési
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást. A Közszolgáltatási szerzıdés értelmében a KVG Zrt. minden
év november 15. napjáig teheti meg írásban díjkalkulációját, az Önkormányzat pedig ez alapján
határozza meg a díjakat. Ismertette a 2011., és a 2012. évi díjkalkulációt. A Képviselı-testület ezeket
alapul véve döntött a szerzıdésben a Közszolgáltató által vállalt emelési határ figyelembe vételével a
díjemelésekrıl. 2012. évre vonatkozóan a legújabb kalkuláció ma faxon érkezett, ismertette ennek
tartalmát.
Emellett a 2011. év vonatkozásában díjkompenzáció érvényesítése iránt nyújtott be igényt a Zrt., melyet
a számla egyidejő visszaküldésével visszautasítottunk.
A közszolgáltatási szerzıdés és a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján a tárgyévet megelızıen
november 15-ig megküldött díjkalkulációhoz kell viszonyítani a kompenzációt, és nem egy utólag
készített kimutatáshoz.
Idıközben a közszolgáltató KVG Zrt. a közszolgáltatási szerzıdést felmondta, a felmondási idı 6
hónap, annak kezdete 2012. április 5. napja.
Trenyik Tamás kifejtette, hogy álláspontja szerint a közszolgáltatási szerzıdés nem jó, mivel az
infláció 66 %-ában maximálja a díjemelés lehetıségét, ugyanakkor él a 64/2008. (III.28.) Korm.
rendelet is a díjkalkulációról. Az is kérdés, hogy az általános vagy az ágazati infláció veendı figyelembe.
Ismertette az ármegállapítás és a díjkompenzáció körében 2012. évben bekövetkezett jogszabályi
változásokat. A közszolgáltatási szerzıdés felmondás indoka is a jogszabályi környezet változása miatti
ellehetetlenülés volt.
Álláspontja szerint a díjkompenzáció utólagosan kerül kiszámításra. A díjkalkulációt az I.-VII. hónap
tényadatai alapján becsülik meg I.-XII. hónapra, az Önkormányzat ez alapján dönt a díjakról.
Amennyiben pedig a díjkompenzáció a kalkulációhoz képest magasabb árat mutat, jogos a
kompenzációs igény. Eszerint a 2011. évre készített utólagos kalkulációjuk 19,7 M Ft volt, ezt küldték
meg díjkompenzációs követelés címén.
Tekintettel arra, hogy errıl a szolgáltatási területrıl kivonul a Zrt., és a felmondási idı végéig szándékuk
szerint elképzelésük az, hogy mindkét félnek a lehetı legkisebb sérülést okozva vonuljanak ki a
területrıl, ezért a KVG Zrt. nevében a 2012. évre vonatkozóan a következı ajánlatot tette: 2012. január
1-tıl április 15-ig a 2011-es áron végzik a közszolgáltatást, 2012. április 15-tıl október 4-ig pedig a 18,4
M Ft + ÁFA éves díj idıarányos része a fizetendı díj, valamint az egyéb díjkompenzációról a Zrt.
írásban lemondó nyilatkozatot tesz.
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Fekete Péter hozzátette, hogy a Zrt. a saját korábbi alacsony vállalási ár, vagy a rossz gazdálkodásuk
miatt ennek következményét az Önkormányzatra próbálja hárítani.
Liebhardt András a döntés elhalasztását indítványozta.
Dr. Németh József kifejtette, hogy álláspontja szerint a díjkompenzáció csak a tárgyévet megelızıen
küldött díjkalkulációhoz viszonyítva jöhet szóba, nem pedig utólagos kimutatás alapján. a
közszolgáltatási szerzıdés egy nyílt közbeszerzési eljárást követıen jött létre a felek között, a KVG Zrt.
nyertes ajánlatában vállaltak szerinti tartalommal, ráadásul a tényleges szemét mennyiség
nagyságrendileg a fele a kiírás szerinti mennyiségnek.
A Képviselı-testület egyet értett abban, hogy 2012. június 7. napján rendkívüli ülésen hoz döntést az
ügyben, addig kérte az ismertetett ajánlat fenntartását a KVG Zrt. részérıl.
Pályi Gyula a napirend tárgyalását lezárta.
Pályi Gyula javasolta, hogy a meghívó szerinti 5. és 3. napirendi pont tárgyalását vegyék elıre, melyet
ügyrendi szavazással a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadott.
2. Napirendi pont: Beszámoló a háziorvosi, a gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységrıl
Pályi Gyula köszöntötte a megjelent háziorvost, gyermekorvost és fogorvost.
Dr. Kovács Tibor gyermekorvos tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a születésszám
emelkedett az utóbbi években, évi 35-36 születés van szerencsére, ehhez jön még újszülött a környezı
településekrıl, így összesen 1250 gyermek jár hozzá, ami közelít a két praxis szükségességéhez.
Újszülött korban a kapcsolattartás rendszeres a védıoltások miatt, majd másfél éves kortól egy őr
keletkezik a kapcsolattartásban, fıleg azoknál, ahol csak egy gyermek van. Az óvodában, iskolában
évente tart szőrıvizsgálatot, az elváltozások kiszőrése ellenére kevés gyermek jut el szakellátáshoz, pl.
ortopédiai területen. A tanuszoda jótékony hatása érzıdik, illetıleg arány eltolódás figyelhetı meg, nı
az allergiás és a pszichoszomatikus betegségek száma. Iskolás korban sokan kikerülnek a látókörébıl,
emiatt nehezebb adott esetben a gondok hátterét megállapítani. Gyomor-és bélrendszeri panaszokkal 23 havonta jönnek hozzá, ez is gyakori és érdekes a ciklikussága. A kábítószer fogyasztás sötét folt a
látókörében, igazán kirívó esete nem volt eddig, de a serdülı korosztály igen veszélyeztetett amiatt is,
hogy a szülıi háttér mellett az iskolai és orvosi felügyeleti körbıl is sokszor kiesnek. Megítélése szerint
8-10 rendszeres használó lehet.
Elmondta továbbá kérdésre válaszolva, hogy nem ritka az anorexia sem, ami komoly pszichiátriai
kezelést igényel, szoros kontroll mellett.
Kérte a gépjármővekkel való parkolás ügyének önkormányzati rendezését az érintettekkel a rendelık
területén.
Dr. Guba Ágnes háziorvos tájékoztatta a Képviselı-testületet a praxisában elıforduló rendszeres
tünetekrıl, betegségekrıl. A gyomor-és bélrendszeri betegségek rendszeresen elıfordulnak, ezt az
ügyeleti ellátásban is tapasztalja. Szív-és érrendszeri megbetegedések átlagos szinten vannak, a
szőrınapon sok új páciens jelent meg, a komolyabb eseteknél szakorvosi beavatkozásra van szükség, az
egyszerőbbeket folyamatosan kezelik. Belgyógyászati panaszok is átlagos szinten vannak. A
szakorvoshoz juttatás nehézkes, a visegrádi kórház kiesésével Szentendre nagyon leterhelt, pl. hasi
ultrahang esetén 2 hónapra lehet idıpontot kapni. A pszichés, krónikus betegségek körében
egzisztenciális okok miatt rosszabbodik a helyzet. Elmondta, hogy nagy hasznát tudnák venni egy
defibrillátor készüléknek, beszerzését pályázati úton lehetne megpróbálni.
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Dr. Weinhold Grit fogorvos tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy az iskolás gyermek körében
rendszeres a szőrés, osztályonként évente két alkalommal jönnek a gyermekek. Sajnos a szőrés nem
mindig vezet eredményre, ezt azonban nem tudja befolyásolni, ennek sokszor anyagi okai vannak.
Felnıtteknél a pótlások TB finanszírozása megszőnt, ennek következtében kevesebb ilyen páciens
érkezik, viszont a fogtömés finanszírozott. Rendszeresen ritkán járnak felnıtt korban ellenırzésre,
pedig évente egyszer indokolt lenne. Szükség lenne a röntgen javítására, addig Szentendrére küldi a
pácienseket.
Pályi Gyula megköszönte a megjelent orvosok beszámolóját.
3. Napirendi pont: Óvodavezetıi pályázat kiírása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. Ismertette a pályázat lebonyolítási rendjét, várható határidejét,
a pályázati feltételeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
Pályi Gyula a véleményezı bizottság elnökének Fekete Pétert, tagjainak pedig Liebhardt Andrást és
Fehérvári Annát javasolta, akik a felkérést vállalták.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
61/2012. (VI. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a és a 23. §-a, és a végrehajtásáról rendelkezı 138/1992.
(X. 8.) Kormányrendelet alapján – a határozat mellékletét képezı tartalommal - pályázatot ír ki a
Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten intézmény óvodavezetıi állásának betöltésére.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
Jegyzı útján gondoskodjon az 1. pontban foglalt pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, az Oktatási Közlönyben,
valamint a helyben szokásos módon történı megjelentetésérıl.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a pályázati felhívás megjelentetésére: a döntést követı 15 napon belül.
62/2012. (VI. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten
óvodavezetıi állására érkezı pályázatok véleményezésére az alábbi összetételő bizottságot kéri fel:
Elnök: Fekete Péter
Tagok: - Liebhardt András
- Fehérvári Anna
4. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Május 10-én a KÖVIZIG képviselıivel megtartottuk az együttmőködési megállapodás szerinti éves
bejárást a Duna parton, ugyancsak helyszíni bejárást tartottunk a tervezett termelıi piac helyszínén
illetve a sportpálya melletti telekalakítási helyszínen.
Május 12-én sikeresen megtartottuk a községi esélyegyenlıségi napot a Mővelıdési Házban.
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Május 14-én a környéken lakók közös tiltakozást adtak be a forgó felett a kerékpárút és a Duna közötti
KÖVIZIG területen tervezett hétvégi sátorozó-hely ellen. A tiltakozást illetékességbıl a KÖVIZIGhez továbbítottuk.
Ugyancsak május 14-én munkaterület átadással megkezdıdött a csápos kúttól jövı elhasználódott DN
225 –ös ivóvíz fıgerinc vezeték cseréje a Duna köz és Ipartelep területén 400 m hosszon.
Idén is kérelmeztük június második felétıl szeptember elejéig a Duna parti szabad strand üzemeltetését,
ennek kapcsán ÁNTSZ bejárás volt május 16-án.
Május 10-én és 23.-án egyeztetéseket tartottunk a kıbánya mögötti területen tervezett rehabilitációs
központ és szálloda projekt fejlesztési koncepciójáról, illetve az ez alapján megköthetı
településrendezési szerzıdés tartalmáról.
A felmondás alatt álló hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés lezárásáról, illetve a szolgáltatást
végzı KVG Zrt. visszamenıleges díjkompenzációs igényérıl május 27-én a cég igazgatójával
egyeztetést tartottunk a Polgármesteri Hivatalban.
Május 29-én jelzırendszeri találkozót tartott a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat.
Június 1-én Leányfalu, Tahitótfalu, Visegrád és Kisoroszi képviselıivel együtt egyeztettük az új
hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés megkötéséhez szükséges közös közbeszerzési eljárás
határidıit, a közbeszerzés bonyolítónak átadandó adatszolgáltatásokat.
Június 2-án nagy lakossági érdeklıdés mellett sikeresen megtartottuk a TÁMOP egészséges életmód
pályázat keretében szervezett községi egészségnapot.
5. Napirendi pont: U-10146-30 lajstromszámú úszómő hasznosítása
Pályi Gyula ismertette az úszómő vonatkozásában érkezett két ajánlatot.
Liebhardt András hozzátette, hogy a valós érték ismeretének hiányában nehéz döntést hozni, ezért
vállalta, utánajár annak, hogy egy lajstromozott úszómő milyen forgalmi értéket képvisel.
A Képviselı-testület egyet értett abban, hogy a lajstromozott úszómő forgalmi értéke ismeretében hoz
döntést a hasznosításról.
6. Napirendi pont: Víziközmővek
Pályi Gyula kiosztotta a DMRV Zrt. összefoglalóját az új vízi közmő törvényrıl. Ezzel sürgısen
foglalkozni kell, egyrészt a szerzıdéses helyzet rendezése, másrészt pedig a vagyoni kérdések rendezése
miatt is. A másik kérdéskör ebben a témában pedig a vízmő kutak vízbázis védelmi területei ügyében
kiadott hatósági határozat, ami alapján egy intézkedési terv összeállítására lenne szükség,
költségbecsléssel. Felkérte a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a
kérdést tőzze napirendjére.
7. Napirendi pont: A helyi közutakon bevezetett súlykorlátozás tapasztalatai
Pályi Gyula ismertette a súlykorlátozás bevezetése óta eltelt idıszakban kiadott engedélyek számát, és a
befolyt bevételeket.
Liebhardt András szerint fokozottabb rendıri ellenırzés és határozottabb fellépés szükséges, a
Bogdányi Híradóban a lakosság felé errıl egy felhívást javasolt megjelentetni.
8. Napirendi pont: Tájékoztató az iskolai étkezı építésérıl
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Pályi Gyula ismertette a villamos tervezı ajánlatát, továbbá a fejlesztési hitelkeret felhasználását, a
hitelkeret a villamos kiviteli terv és felmérés, valamint a szellızés szerelése munkákra került
felhasználásra.
9. Napirendi pont: Egyebek
a) Figyelj Rám! Egyesülettel együttmőködési megállapodás megkötése.
Az Egyesület pályázatot fog benyújtani családi napközi kialakítására, mőködtetésére. A pályázat
elbírálásánál elınyt jelent, ha az Önkormányzat is támogatja az elképzelést.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
63/2012. (VI. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel (2000
Szentendre, Halász u. 1.) családi napközi mőködésének támogatása tárgyában kötendı
együttmőködési megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı15 napon belül
b) Schuszter sétány emlékmő terve
Pályi Gyula kiosztotta és bemutatta az emlékmő tervét.
c) Ortopéd szakrendelı létesítése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy jelentkezett egy Társaság, akik magán ortopédiai
és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelést végeznének Dunabogdányban, kéthetente öt órás rendelési
idıvel, ehhez megfelelı helyiséget keresnek. A jegyzıi szolgálati lakás földszintjén ki tudnának alakítani
egy rendelıt a szükséges váró- és egyéb helyiségekkel. Elvi hozzájárulást kértek, 3-5 éves szerzıdést
képzelnek el, hozzájárulás esetén építészeti felmérést végeznek és konkrét árbecslés érkezik.
A Képviselı-testület elvi szinten egyetért az ortopédiai és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés
kezdeményezéssel.
d) Strand fizetı parkolás
Pályi Gyula elmondta, hogy tárgyalt a Forgó Étterem Kft. vezetıjével, aki egyetértett a fizetı parkolás
bevezetésével a strand környékén, különösen a hétvégeken. A saját területén ezt ı is bevezeti,
mágneskártyás rendszerrel, hasonlóan 500,- Ft-os napi díjért.
e) Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetérıl
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette a helyi adó kimutatást, valamint a pénzügyi mérleget. Mivel a helyi
adó bevételekben jelentıs elmaradás észlelhetı, pénzügyi bizottsági ülésen javasolja ennek sürgıs
részletes tárgyalását és elemzését, úgy látja, hogy a likviditás biztosítása érdekében szigorú
gazdálkodásra, áthidaló intézkedésekre van szükség.
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f) Komposztáló telep helyzete
Pályi Gyula elmondta, hogy mivel a komposztáló megtelt, azt lezárták, sajnos az oda vezetı út mellé
helyezik le a zöldhulladékot. Ezt a mezıır fokozottan és folyamatosan ellenırzi, az engedély nélküli
hulladéklerakás elleni fellépés érdekében.
g) Szúnyoggyérítés
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette a kistérségi szinten megbízott szakértı tájékoztató levelét.
Egyelıre, a száraz idıjárás illetve az alacsony Duna vízszint miatt nincs szükség gyérítésre.
h) Kajaktúra Egyesület kikötıje
Gräff Albertné felhívta a figyelmet arra, hogy a Kajaktúra Egyesület úszómőve kb. háromszor akkora,
mint a tavalyi évben, ráadásul motorcsónakok is ki vannak kötve. tudomása szerint a strandkijelölı
táblát is áthelyezték.
Pályi Gyula elmondta, hogy tudomása szerint a vízi rendırség kint volt a helyszínen, de jelezni kell a
KÖVIZIG illetékeseinek is a problémát.
i) Leutenbach-i utazás szervezése
Liebhardt András beszámolt a szervezés jelenlegi állásáról, ismertette javaslatát új kapcsolódási pontok
kialakítása érdekében a két település közösségei között. A települések polgármesterei közötti elızetes
telefoni egyeztetés után írásos javaslatot is elküldünk Leutenbachba.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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