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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 16-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
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat. A 12. napirendi pontot visszavonta, sürgısséggel kérte napirendre
tőzni a Kalicsa (Urasági) patak völgyében fekvı rekreációs övezet Településszerkezeti Terv módosítása
tárgyú napirendet, és kérte, hogy azt tárgyalják meg elsıként. Jelezte továbbá, hogy dr. Rozsályi Károly
jelezte, hogy 19 órakor tud megérkezni, ezért a Beszámoló háziorvosi tevékenységrıl tárgyú napirendet
akkor tárgyalnák.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Kalicsa (Urasági) patak völgyében fekvı rekreációs övezet Településszerkezeti Terv módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Beszámoló az általános iskola 2011/2012. tanévérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Indulás TÁMOP pályázatokon
(TÁMOP 3.1.4-12. innovatív iskolák fejlesztése; TÁMOP 3.1.11-12/1 óvodafejlesztés)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Beszámoló az óvoda 2011/2012. nevelési évérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. A 2012. évi költségvetésrıl szóló 4/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Beszámoló háziorvosi tevékenységrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása
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Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsülésérıl szóló
tájékoztató
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Duna-parti játszótér használata a fizetı parkolás bevezetése után
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Igazgatási szünet elrendelése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
16. Ápolási díjjal kapcsolatos fellebbezések (zárt ülés)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Kalicsa (Urasági) patak völgyében fekvı rekreációs övezet Településszerkezeti
Terv módosítása
Pályi Gyula megadta a szót Gubán Sándor települési fıépítésznek.
Gubán Sándor ismertette a szerkezeti terv módosításának okait. A Kalicsa patak völgyében fekvı
szabadidıpark és horgásztó területén a Képviselı-testület a Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítását kezdeményezte. A terv készítésekor lefolytatott egyeztetések és helyszíni
bejárások során tisztázódott, hogy a tényleges használat, funkció nem egyezik a nyilvántartási állapot
szerinti mővelési ágakkal, továbbá a terület jelentıs része idıközben Natura 2000 területi besorolást
kapott. A Településszerkezeti Tervben eredetileg kijelölt különleges rekreációs övezet ezért nem
valósítható meg teljes egészében, illetve más besorolású területként lehet kezelni. Erre tekintettel
szükségessé vált a Településszerkezeti Terv és a Külterületi Övezeti Terv módosítása is, amelynek
kapcsán az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-a alapján
új véleményezési eljárás lefolytatása szükséges.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
72/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kalicsa (Urasági)
patak völgyében fekvı szabadidı park és horgásztó rekreációs övezet terület-felhasználási egységre
– a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása közben felmerült körülményekre
tekintettel – a hatóságokkal folytatott elızetes egyeztetések alapján, a Településszerkezeti Terv és
Külterületi Övezeti Terv szükséges mértékben történı módosítását határozza el.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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2. Napirendi pont: Beszámoló az általános iskola 2011/2012. tanévérıl
Pályi Gyula köszöntötte Spáthné Faragó Éva igazgatót és Ott Rezsı intézményegység vezetıt, majd
megadta a szót a beszámoló megtartásához.
Spáthné Faragó Éva értékelése szerint jó évet zárt az iskola, természetesen van olyan, ami javításra
szorul, de sok területen sikerült elırelépni az elmúlt tanévben. Részletes beszámolóját írásban eljuttatta
a képviselık részére, abban minden területre kitért. Kiemelte, hogy jelentıs változás elıtt áll az iskola,
hiszen 2013. január 1-tıl állami fenntartás alá kerülnek, és ezzel alapvetı változások jönnek, majd 2013.
szeptember 1-tıl is hasonlóan az életpálya-modell kapcsán.
Ott Rezsı a Zeneiskolát értékelve kiemelte, hogy néhány fıvel mindekét településen növekedett a
jelentkezık száma. A hangsúly a közösségi, csoportos zenélés, kamara- és nagyzenekarban. Sajnálattal
állapította meg, hogy Leányfaluban az iskola vezetése részérıl a kompromisszumkészség teljes hiányát
tapasztalták, 17 órakor bezár az iskola, így nincs mód a szolfézs órák törvényes megtartására.
Pályi Gyula jelezte, hogy Nyíri Csaba polgármesterrel egyeztetést kezdeményez a kérdésben.
Fehérvári Anna az önkormányzati és nemzetiségi programokon, ünnepségeken nyújtott szép
teljesítményt köszönte meg. A beszámolóból a kompetencia felmérésre hívta fel a figyelmet, sajnálatos
az eredménye, véleménye szerint ez nem elsısorban pedagógusi hiányosságból fakad, illetve látja a
hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedéseket, ötleteket, amelyek reményei szerint eredményre
fognak vezetni.
Fekete Péter és Liebhardt András a felsı tagozat eredményei visszaesésének okai, a sajnálatos romló
tendencia körülményei iránt érdeklıdtek. Fekete Péter az idegen nyelvi eredmények visszaesését
emelte ki, Liebhardt András pedig arra világított rá, hogy a környékbeli egyházi középiskolák elszívó
hatása valamennyi települési általános iskolát érintı tényezı.
Spáthné Faragó Éva válaszában kiemelte, hogy alsó tagozaton harmadik osztályig játékos nyelvoktatás
zajlik, az alapos nyelvtani képzés ezután kezdıdik, a felsısöknél hatodik évfolyam után pedig
általánosan megfigyelhetı, hogy sajnos a rosszabb képességőek maradnak. Egyetért azzal, hogy a hat és
nyolc évfolyamos középiskolák elszívó hatása más térségbeli településeken is hasonló, sajnos a
gyermeklétszám 2008/2009. években drasztikusan csökkent, ami azt mutatja, hogy más települési
általános iskolákba is vittek el gyermekeket a magatartási problémák miatt, illetve a sőrő igazgató váltás
is közrehatott ebben. Hozzátette, hogy az azonos nagyságú és problémájú iskolák kompetencia
felméréseit összevetve jobb az iskola helyzete, de képzésben, továbbképzésben lemaradásban vagyunk,
erre hangsúlyt kell fektetni.
Schuszter Gergely szerint az iskola túl van a mélypontot, a további elırelépést pedig a gyermekek
szabadidejének minél teljesebb kitöltésében látja, ehhez a község nagyon jó adottságokkal rendelkezik, a
zeneiskola, a mővelıdési ház a sportpálya együttmőködésében azokat kihasználva a gyermekek
szabadidejét is le lehet kötni, továbbá erısebb kötıdés tud kialakulni, az elszívó hatás ellensúlyozható.
Gräff Albertné örömét fejezte ki, hogy az iskola egyre jobban és aktívabban megmutatja magát a
településen. Az új köznevelési törvény szigorít a hat- és nyolc évfolyamos képzési formákon, ez is
figyelembe veendı.
Pályi Gyula hozzátette, hogy az átszervezéseket követıen is szerves része marad az iskola a község
életének, a legfıbb változás szakmai téren az, hogy az új tanfelügyeleti rendszerben szakmai
kérdésekben nem az önkormányzatoknak kell döntést hozni.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
73/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi
Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012.
tanévérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az igazgató értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
3. Napirendi pont: Indulás TÁMOP pályázatokon
(TÁMOP 3.1.4-12. innovatív iskolák fejlesztése; TÁMOP 3.1.11-12/1 óvodafejlesztés)
Spáthné Faragó Éva ismertette az iskola által benyújtandó pályázatot. A pályázat önrészt nem igényel,
de utófinanszírozott, elıleg igénylése mellett. Az iskola által összeállított pályázat a nevelési oktatási
tevékenység támogatása, szemléletformáló egészségfejlesztı programok megvalósítása, valamint a
pedagógiai kultúra, módszertan folyamatos fejlesztés, megújítása, továbbképzések területén kb. 10-15
millió forint összegő.
Gräff Albertné az óvodafejlesztés pályázat részleteit ismertette. A pályázat keretében lehetıség van
továbbképzések, tréningek, tanfolyamok elvégzésére, egy új módszer adaptálására, jó gyakorlatok
átvételére, tankönyvek, segédanyagok beszerzésére, 2 családi nap megszervezésére, szülıi fórumok
szervezésére, 3 db új óvodai udvari játék beszerzésére, gyerekbútorok (14 asztal, 60 szék) beszerzésére.
Ennek összege 10millió Ft.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
74/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete mint fenntartó támogatja a
Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény innovatív iskolák fejlesztése (TÁMOP-3.1.4-12) c. pályázaton való indulását és a
pályázat beadását, valamint a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítását.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
75/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete mint fenntartó támogatja a Német
Nemzetiségi Óvoda Kindergarten az Óvodafejlesztés (TÁMOP-3.1.11-12/1) c. pályázaton való
indulását és a pályázat beadását, valamint a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítását.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
Pályi Gyula javasolta, hogy a meghívó szerinti 6. és 7. és 5. napirendi pont tárgyalását vegyék elıre,
melyet ügyrendi szavazással a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül
elfogadott.
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4. Napirendi pont: A 2012. évi költségvetésrıl szóló 4/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása
Oláh Józsefné elmondta, hogy általában a félévi beszámoló kapcsán szokták a költségvetést
módosítani, de az új államháztartási rendszerben sok változás van, így egyes szociális juttatások a
Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek, ennek átvezetése történik meg. Ezen kívül a szokásos elızı évi
pénzmaradvány beemelése, önkormányzati határozatok átvezetése, a nyári napközi térítési díj átvezetése
az iskola költségvetési fejezetében, valamint a Mővelıdési Ház támogatásának beemelése történik meg a
rendelet módosításával.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja
Dunabogány Község Önkormányzata 11/2012. (VII. 18.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi
költségvetésrıl szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
5. Napirendi pont: Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetrıl
Pályi Gyula ismertette a dologi kiadások állását a június 30-ai állapot szerint, valamint a 2012. évben
még várható kiadások összegét, mértékét a valószínősíthetı bevételek figyelembe vételével. Látható,
hogy a második félévben karbantartási és kátyúzási kiadásokon túl beruházás csak pluszbevétel esetén
valósítható meg.
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhatározottak szerint havonta áttekinti a Képviselı-testület a költségvetés
alakulását, augusztusban a költségvetés más tételeit és azok várható teljesülését is elemezni kell, pl.
ingatlanértékesítés, érdekeltségi hozzájárulások.
6. Napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi tevékenységérıl
Pályi Gyula köszöntötte Herr Tamás NNÖ elnököt, majd megadta a szót a tájékoztató megtartásához.
Herr Tamás elmondta, hogy az elsı félévben két jelentıs programjuk volt, a hagyományos borverseny
és a nemzetiségi délután. Emellett az úszóversenyt támogatták az érmek megvételével. Az iskola
nemzetiségi napját nagyon pozitív kezdeményezésnek tartja, megtartandó az, hogy valamennyi osztály
készült és fellépett. A svábzenekar egy minısítı versenyen vett részt, ahol arany fokozatot kaptak.
Több pályázatot is összeállítottak és benyújtottak. Ezek közül számítógép beszerzésre 260.000,- Ft-ot
nyertek, a hittantábor támogatására 250.000,- Ft-ot, egy német nyelvő dvd kiadásához 100.000,- Ft
összegő támogatás érkezik, a leutenbachi utazáshoz pedig 200.000,- Ft. A feladatalapú támogatás iránti
pályázat összeállításával sokat dolgoztak, a megítélt támogatás 1,5 millió Ft.
A Német Nemzetiségi Közalapítvány rendezte meg a pörköltfızı versenyt, továbbá Leutenbachba a
Hocketse-re is ık szervezik az utazást.
Javasolta annak megfontolását, hogy a testvértelepülési kapcsolat szervezésére a települési
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a Német Nemzetiségi Közalapítvány képviselıibıl álló
bizottságot hozzanak létre.
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7. Napirendi pont: Beszámoló az óvoda 2011/2012. nevelési évérıl
Gräff Albertné ismertette az óvoda nevelési évérıl összeállított beszámolót. Részletesen ismertette a
gyermeklétszám alakulását, a szakmai munka elemeit és a személyi feltételeket. Kiemelte, hogy a német
nemzetiségi nevelés elsıdleges az óvodában, az óvodapedagógusok többsége nemzetiségi diplomával
rendelkezik.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
76/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Óvoda Kindergarten 2011/2012. nevelési évérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az óvodavezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
8. Napirendi pont: Beszámoló háziorvosi tevékenységrıl
Pályi Gyula köszöntötte Dr. Rozsályi Károly háziorvost.
Dr. Rozsályi Károly elmondta, hogy a kisebb körzet tartozik hozzá, ami kiegészül Kisoroszival. A
beteglétszám folyamatosan növekszik, 2003-ban 1100 fı, 2012-ben már 1900 fı tartozik hozzá. A
körzet legnagyobb kihívásai a szív- és érrendszeri betegségek megelızése, a daganatos betegségek
lehetıség szerinti megelızése, gondozása. Rendszeresek a szőrıvizsgálatok: urológiai, szív- érrendszeri,
arteriográfiás vizsgálatok. Az influenza elleni védıoltások száma csökken. A praxisában a halálesetek
száma évente 15, az elhunytak átlagos életkor 79 év, ez magas.
A munkájuk értelme a minél hosszabb egészségben eltöltött élet biztosítása, és minél jobb életminıség
biztosítása, továbbá a legfenyegetıbb betegségek, haláloki tényezık visszaszorítása. Jó az
együttmőködés az Önkormányzattal, a rendelı fenntartása terén is. OEP pályázaton új
eszközbeszerzésre nyert pályázatot, ebbıl új EKG-t szeretne beszerezni, de új sterilizáló is szükséges
lenne.
A Képviselı-testület a napirendet határozat-hozatal nélkül lezárta.
9. Napirendi pont: Duna-parti játszótér használata a fizetı parkolás bevezetése után
Pályi Gyula köszöntötte Rokfalusy Balázst, és megadta neki a szót kérelme ismertetéséhez.
Rokfalusy Balázs ismertette az általa megfogalmazott javaslatot. Ennek lényege, hogy a strand körüli
parkolási rendszer bevezetésével a falu egyetlen jól használható játszótere is a fizetı parkoló igénybe
vételével érhetı el. A többgyermekes családok, vagy a falu távolabbi részén lakó kisgyermekesek
biztonságosan csak autó használatával érik el a játszóteret. Javaslata az, hogy hétköznapokon a legalább
egy hat éves kornál fiatalabb gyermeket szállító és dunabogdányi lakcímmel rendelkezık részére tegyék
ingyenessé a parkolást. A nyári szezonban sokszor kaotikus helyzet kezelése iránti intézkedést megértik
és el is fogadják, véleménye szerint azonban hétköznapokon lehetıség lenne ilyen családbarát
intézkedésre.
Liebhardt András kiemelte, hogy az új közlekedési rend bevezetésével nem zárták ki a
finomhangolást. Méltánylandónak tartja a kérést azzal, hogy a kártya igénylése kérelemre történjen a
Polgármesteri Hivatalban.
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Fekete Péter szerint ezzel el fog indulni egy fellazulás, amit nem tart jónak, és ami úgy végzıdhet, hogy
a helyieknek miért kell fizetni.
Gräff Albertné pro és kontra is hallott érveket. Az új rend bevezetése óta egy-két napon a Hajó
utcában alakult ki olyan állapot, hogy a menetrend szerinti buszok a buszfordulóban nem tudtak
közlekedni.
Schuszter Gergely szerint ez legyen egy próbaév, próbáljuk ki ezt a kezdeményezést, milyen hatása van,
ısszel pedig le lehet vonni a tapasztalatokat, és amennyiben visszaélés van, meg kell szüntetni ezt a
lehetıséget.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
77/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy kérelemre azon
dunabogdányi lakcímmel rendelkezı személy részére, akinek családjában legalább egy hat éves
kornál fiatalabb gyermek van, a Strand utcában a fizetı parkolással érintett területen
hétköznapokon ingyenes parkolásra jogosító kártyát biztosít. Az ingyenes parkolásra jogosító
kártya a kérelmezı által üzemben tartott egy db gépjármőre igényelhetı, amennyiben nincs
gépjármőadó fizetési hátraléka az Önkormányzattal szemben.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont: A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása
Dr. Németh József elmondta, hogy a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése kimondja, hogy az
önkormányzatok 2012. május 31. napjáig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Ezt az Önkormányzat teljesítette. Szintén
2012. április 15. napján lépett hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése. Eszerint „A helyi önkormányzat képviselı-testülete önkormányzati
rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselı-testülete e magatartás
elkövetıjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig
terjedı közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.”
Az új Ötv. 51. § (4) bekezdése biztosítja az önkormányzatok számára, hogy a megszőnt önkormányzati
szabálysértési rendeletalkotási jogosultság helyett a tiltott, közösségellenes magatartások esetében
közigazgatási bírságot megállapító önkormányzati rendeletet alkothassanak. Részletesen ismertette a
rendelet tervezetet, annak eljárási szabályait, valamint az egyes közösségellenes magatartásokat.
Az elıterjesztés keretében az üzletek nyitva tartásának rendjérıl szóló 10/2007. (VI. 12.) rendelet is
pontosításra kerül.
Heim Ferenc javasolta, hogy nyári és téli idıszakot különböztessenek meg a hétfıtıl csütörtökig
terjedı nyitva tartásban, téli idıszakban 22 és 6 óra, nyári idıszakban 23 és 6 óra között legyen tiltás.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatokat, a módosító indítvánnyal együtt.
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Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja
Dunabogány Község Önkormányzata 12/2012. (VII. 18.) önkormányzati rendeletét a tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartásokról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja
Dunabogány Község Önkormányzata 13/2012. (VII. 18.) önkormányzati rendeletét az üzletek
nyitva tartásának rendjérıl szóló 10/2007. (VI.12.) rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
11. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Június 5-én sikeresen megtartottuk pedagógus napi rendezvényünket a Forgó étteremben.
Június 6-án egy panoráma felvételeket készítı céggel egyeztetést folytattunk a dunabogdányi honlapon
elhelyezhetı községi panorámafelvételek elkészítésérıl.
Június 11-én társadalmi szervezetek, vízi sport szervezetek kezdeményezésére egyeztetés volt a
Szentendrei Duna-ágban a vízisí területek kijelölésérıl, a végleges eredményt még nem ismerjük.
Június 15-én megrendeltük a vízbázis diagnosztikai pályázatban bevezetni vállalt önkormányzati
környezetközpontú minıségirányítási rendszerünk (EN ISO 14001) tanúsíttatását.
Június 17-én az elballagó nyolcadikosok színdarabot adtak elı a Mővelıdési Házban, ezúton is
gratulálunk nekik és a betanítóknak.
Június 18-ra elkészült a Csáposkút – Duna köz szakaszon az ivóvíz gerincvezeték cseréje, megtörtént az
átadás-átvétel, azóta a lecserélt szakasz üzemel.
Június 18-án ülést tartott a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a felmerült
likviditási problémáról, illetve a második félévben a bevételcsökkenések miatt várható költségvetési
problémákról.
Június 20-án téli közfoglalkoztatási igénybejelentést adtunk be a munkaügyi központnak.
Június 26-án este 21 óra után a karbantartó céggel közvilágítás üzemkészség ellenırzést hajtottunk
végre, a felszerelt lámpák 100 %-ban üzemeltek. Négy-öt helyen felmerült a világítótestek hiánya, ezt a
kiviteli tervek alapján tisztázni kell.
Június 27-én, Szentendrén az országban elsıként államtitkári tájékoztató volt a járási közigazgatási szint
bevezetésérıl.
Június 27-én közgyőlést tartott a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás (lásd a 12.
napirendi pontot.)
Július 2-án az OTP-vel aláírtuk a likviditási hitelkeret szerzıdést.
Július 7-én megtartottuk az elsı piacnapot a helyi termelıi piacon.
Július 10-én helyszíni bejárást tartottunk a Volánbusz képviselıivel a Duna parti buszforduló
használatáról, mivel a strandidıben ott parkoló személygépkocsiktól nem tudtak néhány korábbi napon
a Dunabogdányig közlekedı csuklós autóbuszok megfordulni.
Július 11-én a kéményseprı ipari közszolgáltató igazgatója személyesen bejelentette, hogy pályázaton
elvesztette Komárom-Esztergom megyében a fı szolgáltatási területét, így hamarosan cége
felszámolására fog kényszerülni. Néhány héten belül írásban is bejelenti a szerzıdésbontást.
Július 12-én megtörtént a vízbázis diagnosztikai 58 mFt-os pályázat végellenırzése, a pályázat teljesítése
rendben van, PR területen kell még július 30-ig hiánypótlást teljesíteni.
Július 12-én egyeztettünk a JEKA ifjúsági szállólánc dunabogdányi ifjúsági szállójánál tapasztalható
éjszakai rendbontásokról a cég magyarországi képviselıjével, illetve a helyi vezetıvel. Éjszakai
biztonsági személyzetet fognak foglalkoztatni a probléma megoldására.
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Július 12-én bírósági értesítést kaptunk arról, hogy a Kemping üzemeltetıje beperelte
Önkormányzatunkat a Duna partján található sólyapályánk használatára vele kötött bérleti szerzıdés
semmissé nyilvánítására vagy megváltoztatására (lásd a 15./a napirendi pontot).
12. Napirendi pont: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
tanácsülésérıl szóló tájékoztató
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás Tatabányán június 27-én megtartott közgyőlésérıl. A Közgyőlésen az alábbi döntések
születtek, illetve az alábbiakban kell képviselı-testületünknek augusztus végéig döntést hozni:
- A Társulás megválasztotta új alelnökeit
- A rekultivációs pályázat közbeszerzéseit indítani kell (ebben Dunabogdány nem érintett), a
hulladékgazdálkodási projekt/pályázat elıkészítése olyan fázishoz érkezett, hogy hamarosan
indítani kell legalább a rendszerüzemeltetı cég kiválasztásához szükséges közbeszerzési
pályázatot. A közgyőlés az elıterjesztett Közbeszerzési Szabályzat módosítást nem fogadta el,
az eredeti és hatályos Alapító okirat alapján az Elnökséget hatalmazta föl a közbeszerzési
eljárások megindítására.
- A Közgyőlés korábban többször módosította az Alapító okiratot, illetve SZMSZ-t fogadott el,
de a tagönkormányzatok közül még nem minden képviselı-testület szavazta meg ezeket, így
nincsenek hatályban. A közgyőlés az eredeti Alapító okirat alapján a jelen ülésre elıterjesztett
SZMSZ-t elfogadta. Azonban a többéves Társulási megállapodást – többek között a jogszabályi
változások miatt is – sürgısen módosítani kell, valamint ezzel párhuzamosan új SZMSZ és
Közbeszerzési Szabályzat módosítás is kell. A javaslatokat augusztusban el kell készíteni. Ennek
elvégzése a hulladékkezelési pályázaton indulás miatt is nagyon sürgıs.
- Az új hulladékgazdálkodási. törvénytervezet szerint csak többségi önkormányzati, állami
tulajdonban levı üzemeltetés, közszolgáltatás lehetséges. Létrehozhatnánk egy olyan társaságot,
ami részt tud venni az üzemeltetési közszolgáltatási pályázaton. A tagönkormányzatok 2012.
augusztus 31-ig döntsenek arról, hogy szakmai befektetık bevonásával üzemeltetı és
vagyonkezelı gazdasági társaság alapításában részt kívánnak-e venni. A döntéshez szükséges
alapító okirat, pénzügyi terv és társasági szerzıdés tervezetet hamarosan eljuttatják a
tagönkormányzatokhoz.
- Sok tagönkormányzatnak hónapokon belül lejár a hulladékgyőjtési közszolgáltatási szerzıdése.
A Társulás felajánlotta, hogy az augusztus 31-ig jelentkezıknek lebonyolítja a közös
közbeszerzést a begyőjtésre. Ebben Dunabogdány nem érintett, mivel a KVG Zrt.
szerzıdésbontása miatt már zajlik a szomszéd településekkel közös új közbeszerzési eljárás.
13. Napirendi pont: Igazgatási szünet elrendelése
Dr. Németh József ismertette az elıterjesztést. Az igazgatási szünet alatt hétfı, szerda, péntek
napokon ügyelet lesz a Hivatalban 8 és 12 óra között.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
78/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány
Község Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet rendel el 2012. augusztus 6-tól augusztus
17-ig, valamint 2012. december 24-tıl 31-ig.
2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelıs: Dr. Németh József jegyzı
Határidı: az intézkedések megtételére: 2012. július 20. és 2012. november 30.
14. Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
A Képviselı-testület részére kiosztásra került a 2012. elsı-második negyedévi határozatok
végrehajtásáról, a megtett intézkedésekrıl összeállított tájékoztató.
15. Napirendi pont: Egyebek
a) Kormosné Berinszky Ildikó perindítása a sólyahasználat miatt
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Kemping tulajdonosa Kormosné Berinszky
Ildikó a Duna parti önkormányzati tulajdonú sólyapálya használatára kötött bérleti szerzıdése kapcsán
keresettel fordult a Szentendrei Városi Bírósághoz a bérleti szerzıdés megsemmisítése, illetve a
megsemmisítés elutasítása esetén másodlagosan a bérleti díj mérséklése iránt. A tavalyi, illetve az idei
elsı félévi bérleti díjat befizették, de a számlán jogfenntartást tüntettek fel. Az iratanyagot átadtuk
önkormányzatunk ügyvédjének.
b) Takács Péter kérelme
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta Takács Péternek, a Stampok településrendezési szerzıdéssel
kapcsolatos információkat és kéréseket tartalmazó, levélben beadott kérelmét. Ügyvédje jelenlétében
tárgyalni szeretne az ügyben. Az Önkormányzat ügyvédje és fıépítésze bevonásával egyeztetés tartása
szükséges.
c) Esztergomi hajókirándulás 2012 augusztus 6-án
A Német Nemzetiségi Közalapítvány jelezte, hogy hozzájárul a hajókirándulás költségeihez. Eddig több
mint 100 fı jelentkezett a kirándulásra.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy idén is megtartja a hagyományos zenés hajókirándulást.
d) Nagy László kérelme a Fácános úton ingatlanrész megvásárlására
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta Nagy László ingatlanrész vásárlási kérelmét. Kérelmezı a
szükséges földmérési költségeket vállalja, a pontos területnagyság alapján – a szomszédos ingatlanhoz
kapcsolódó adásvételi szerzıdésre figyelemmel – a következı rendes képviselı-testületi ülésre
szerzıdéstervezetet terjeszt elı.
e) Bogdányi Nyár programjai
Liebhardt András ismertette a Bogdányi Nyár programjait. Augusztus 4-én LGT estet tartanak
bogdányi fiatalok és a szimfonikus zenekar közremőködésével. Augusztus 5-én lesz a Szent Donát napi
búcsú, nemzetiségi est és bál, másnap pedig a hajókirándulás Esztergomba. Augusztus 10-én egy
budapesti zenekar ad kamarakoncertet a mővelıdési Házban, 17-én pedig a FAKULT szervezésében
Rolling Stones est lesz. Augusztus 20-án Szent István napi ünnepség, nemzeti ünnep, kertbarát kiállítás.
Augusztus 24-én a Gyógyító Jószándék Alapítvány szervezésében Szvorák Kati és Szörényi Levente
lesz a vendégünk. Augusztus 26-án megemlékezés a kitelepítésrıl.
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16. Napirendi pont: Ápolási díjjal kapcsolatos fellebbezések
A 16. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülést követıen ismertette a 16. napirend keretében elfogadott önkormányzati
határozatokat, miszerint a Képviselı-testület a fellebbezési kérelmeket elutasítva a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság által hozott, az ápolási díj folyósítását megszüntetı határozatokat helyben
hagyta.
Ezt követıen 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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