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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. június 3-án
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Schuszter Gergely 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. Tájékoztató az árvízi helyzetrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2.

Nyári napközi az Általános Iskolában
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

3.

Kazán 2.0 startmunka mintaprogram. Faapríték tüzeléső kazánház építése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

A Magyar Kémény Kft. 2013. évi kéményseprıi díjjavaslata és lakossági díjmegállapítás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Helyi termelıi piac üzemeltetése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

Dunakanyar Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

Támogatási kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

10. Közútkezelıi állásfoglalás kérések
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Egyebek
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Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Mővelıdési Ház mővelıdésszervezıi feladatok és könyvtári szolgáltatás ellátása
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Tájékoztató az árvízi helyzetrıl
Pályi Gyula tájékoztatást adott a várható árvízrıl. Ismertette a Dunán várható vízszintet a vízügyi
elırejelzések alapján. A napi elırejelzések alapján a 2006. évi árvíz vízállását elérı dunai áradás várható.
Legkésıbb június 6-ra készen kell állni az intenzív védekezésre.
2. Napirendi pont: Nyári napközi az Általános Iskolában
Spáthné Faragó Éva elmondta, hogy a tanítás befejezése után egy vagy két hétig – szülıi igényre –
önköltséges nyári napközis tábort szervez az iskola már több éve. Az állami fenntartásba vétel
következtében mivel ez nem kötelezı tankerületi feladat, ezért a Tankerület, illetve az iskola nem
szervezheti. Viszont a Tankerület tudomásul veszi azt, hogy az önkormányzat nyári napközit hirdet meg
igény esetén az iskolában a pedagógusok részvételével. Egy hetes tábort tartana az iskola, hiszen más
szervezet (FAKULT, Egyház) is szervez nyári táborokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
62/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nyári napközit
szervez önköltséges alapon a pedagógusok részvételével. A nyári napközi helyszíne: a
Dunabogdányi Általános és Zeneiskola.
Idıpontja: 2013. június 24-30. között, reggel 8 órától 16 óráig.
Részvételi díj: 8500,- Ft /fı, ami tartalmaz meleg ebédet.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
3. Napirendi pont: Kazán 2.0 startmunka mintaprogram. Faapríték tüzeléső kazánház építése
Pályi Gyula elmondta, hogy a BM központilag 2013. június 30-ra módosította a program befejezési
határidejét. Az elsı ajánlati kör a beérkezett ajánlatok magas vállalási ára miatt érvénytelen lett. Ezt
követıen új, egyszerőbb gépkocsi tároló nélküli kazánházat terveztettünk a jelenlegi gázkazán helyiség
mellé. Erre az építészeti munkára új ajánlattételt hirdettünk. Az építészeti kivitelezésre az ÉPÚT Kkt.
adta a legkedvezıbb árajánlatot, az épületgépészeti munkákra a Lırinc 2003 Kft. A vállalkozókkal
folytatott tárgyalások alapján megfelelı minıségő, de olcsóbb tételek beépítésével, illetve az apríték
adagoló beszerzésének mellızésével további árcsökkenés érhetı el, azonban a támogatási összegen felül
így is 2,2 M Ft többletforrás elıteremtésére van szükség a program megvalósítására. A támogatási
összegbıl 960 eFt átcsoportosítható lenne a tervezési költségek közül az építésre.
Fekete Péter szerint a program továbbvitelére van szükség a többletköltség ellenére is, a már teljesített
tételek és a járulékos hasznok miatt is, a már kifizetett rész a pluszkiadáshoz viszonyítva mért különbség
nem jelentıs.
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Gräff Albertné a tartalékot az iskolai étkezı építésére fordítaná inkább.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat.
63/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatalban létesítendı faapríték tüzeléső kazánház építészeti kivitelezési munkái elvégzésére az ÉPÚT
Kkt.-vel (2023 Dunabogdány, Cseresznyés u. 5.) köt vállalkozási szerzıdést 3.319.170-, Ft + ÁFA
(összesen 4.215.346,- Ft) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés
aláírására.
A vállalkozási díj fedezete a Kazán 2.0 startmunka mintaprogram támogatási összege, valamint a
2013. évi költségvetésrıl szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet Általános tartalék sora.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
64/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatalban létesítendı faapríték tüzeléső kazánház épületgépészeti munkái elvégzésére a Lırinc 2003
Kft.-vel (2023 Dunabogdány, Fácános u. 2362/1 hrsz.) köt vállalkozási szerzıdést 3.107.687-, Ft +
ÁFA (összesen 3.946.762,- Ft) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerzıdés aláírására.
A vállalkozási díj fedezete a Kazán 2.0 startmunka mintaprogram támogatási összege, valamint a
2013. évi költségvetésrıl szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet Általános tartalék sora.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
4. Napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdése és 143. § (4) bekezdés
e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
megalkotott 12/2012. (VII. 18.) önkormányzati rendeletet érintıen az Alkotmánybíróság 38/2012.
(XI.14.) AB határozatában megállapította, hogy a Mötv. 51. § (4) bekezdése, valamint 143. § (4)
bekezdésének e) pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette. A Mötv. 51. § (4) bekezdése
hatalmazta fel az önkormányzat képviselı-testületét arra, hogy önkormányzati rendeletben
meghatározhasson tiltott, közösségellenes magatartásokat. A Mötv. 143. § (4) bekezdése szintén
felhatalmazást adott ilyen tényállások meghatározására önkormányzati rendeleti formában, továbbá a
tiltott, közösségellenes magatartást elkövetıvel szembeni pénzbírság kiszabásának önkormányzati
rendeletben való meghatározására.
Miután az Alkotmánybíróság a felhatalmazó rendelkezés alkotmányellenességét állapította meg és azt
megsemmisítette, és a helyi önkormányzat képviselı-testülete nem helyi közügyben szabályozott, a
delegált jogkörre tekintettel a felhatalmazó rendelkezés alapján megalkotott végrehajtási rendelet sem
maradhat a jogrendszerben. Így a Rendelet hatályon kívül helyezése szükséges.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 21/2012. (VIII.16.) önkormányzati
rendeletével megalkotta a helyi rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvételrıl szóló
jogszabályát.
4

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 103/B.§ alapján
„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselı-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelıen az általa
megalkotott rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg”.
Tekintettel arra, hogy az Ötv. 103/B. §-át Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdésének a) pontja 2013. január 1-tıl hatályon kívül helyezte, ezért
az önkormányzati rendeletet is hatályon kívül kell helyezni.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 13/2013. (VI. 17.) önkormányzati rendeletét egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezésérıl.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
5. Napirendi pont: A Magyar Kémény Kft. 2013. évi kéményseprıi díjjavaslata és lakossági
díjmegállapítás
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a 45/2013. (IV.25.) önkormányzati határozat
alapján a kéményseprı-ipari közszolgáltatás 2013. évi ellátása ügyében megkeresésünkre a Magyar
Kémény Kft. ügyvezetıjével 2013. május 21-én a szükséges egyeztetésre sor került, melynek
következtében a Magyar Kémény Kft. helyettes közszolgáltatóként a feladatot elvégzi településünkön,
ehhez azonban szükséges a 2013. évre szóló árrendelet megalkotása a Pest megye területén
alkalmazandó díjak szerinti tartalommal. Az elsı féléves ellenırzést 2013. június 4-tıl kezdenék meg.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 14/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendeletét a kéményseprı-ipari
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 2/1997 (I. 6.) rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
6. Napirendi pont: Helyi termelıi piac üzemeltetése
Pályi Gyula elmondta, hogy miután tavaly nehézkesen ment a piac és az idei év elején közzétett
felhívásra sem jelentkezett eddig helyi termelı, lehetıség lenne havonta egy piaci napot szervezni ezzel
foglalkozó szövetkezettel. Ez egy pár hónapja alakított szervezet: a Dunakanyar Pilis Helyi Termék
Szociális Szövetkezet. Kijöttek a helyszínre és a buszforduló közepét alkalmasnak tartják arra, hogy oda
havi egy szombaton kitelepüljenek.
Ha döntünk az együttmőködésrıl, akkor az elsı piacnap június 15. lenne. Egy probléma lehet a június
15.-i dátummal, másodfokúnál nagyobb vízállás várható a Dunán a jövı héten, lehet, hogy még
védekezni kell.
Ha 4-5 szövetkezeti tag, illetve csatlakozott árus havonta kijön és hirdetjük a helyiek csatlakozási
lehetıségét, lehetséges, hogy jobban beindul a dolog.
Fekete Péter hozzátette, hogy megér egy próbát az együttmőködés 2013. évben, ami aztán a helyieket
is jobban megmozgatja reményei szerint.
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
65/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a minden hónap
kijelölt szombatján Dunabogdányban létesítendı helyi termelıi piac üzemeltetésére – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – a Dunakanyar Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezettel (2000
Szentendre, Deli A. u. 34.) köt megállapodást.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a megállapodás aláírására: a döntést követı 8 napon belül
7. Napirendi pont: Dunakanyar Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Pályi Gyula ismertette a módosítást, ami jogszabályi változások és hivatkozások átvezetését jelenti.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
66/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
DUNAKANYAR Tőzvédelemre és Kihelyezett Mentıszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött
Önkormányzati Társulás (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.) 2011. július 21. napján kelt Társulási
megállapodásának alábbi módosításához hozzájárul:
A Társulási megállapodás egyes szövegrészei módosításra kerülnek az új jogszabályok hatályba lépésére tekintettel,
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján.
A szövegváltozások a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodásban dılt betőkkel
kerültek feltüntetésre.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társulás értesítésére: azonnal
8. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Május 9-én a polgármester részt vett a Zöld Energia 6. Országos konferencián, melynek témája a
megújulú és zöld energiák elterjesztése a magyar önkormányzati szférában volt.
Május 10-én Önkormányzatunknál tárgyaltunk a DMRV Zrt.-vel a vízmő üzemeltetésével és
karbantartásával kapcsolatos kérdésekrıl. Felkértük a DMRV-t, hogy a 2013-ra rendelkezésre álló
források alapján dolgozza át a 2013-as karbantartási, felújítási terveket. Megsürgettük a VisegrádSzentgyörgypusztára a dunabogdányi vízmőbıl történı ivóvízátadás visszamenıleges elszámolására
régóta húzódó DMRV választ.
Május 14-én a Pest Megyei Könyvtár igazgatója látogatást tett a Mővelıdési Házban, egyeztettük a
mozgókönyvtári ellátás kölcsönösen aktuális feladatait.
Május 15-én, Szentendrén a Rendırkapitányságon a polgármester részt vett a Pest Megyei
Rendırfıkapitány által tartott fórumon és konzultáción.
Május 15-én az ANTSZ megtartotta a dunai szabadstrand 2013-as engedélyezéséhez szükséges helyszíni
bejárást.
Ugyancsak május 15-én megbeszélést tartottunk az 1456-os nándorfehérvári gyızelemre történı
megemlékezésrıl, a kapcsolódó dunakanyari kerékpáros zarándoklat településünket érintı
lebonyolításáról.
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Május 16-án a polgármester és az alpolgármester részt vett Nagykovácsiban a Pest Megye
Önkormányzata által megrendezett, a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának elkészítését
bemutató térségi fórumon.
Május 17-19. között a Mővelıdési Ház kertjében nemzetközi részvétellel sikeresen lezajlott községünk
kétévenként megrendezett Pünkösdi Zenei Fesztiválja.
Május 21-én a Magyar Kémény Kft. ügyvezetıjével egyeztetést tartottunk a 2013-as kéményseprı ipari
közszolgáltatás elvégzésérıl, a szolgáltatási díjakról.
Május 15-én megtörtént a Kazán 2.0 startmunka mintaprogram kazánház kivitelezési ajánlatainak
bontása.
Május 25-én az alpolgármester vezetésével községünk küldöttsége is részt vett a mártírhalált halt Bauer
Sándor budapesti szobránál tartott megemlékezésen.
Május 29-én megtartottuk a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által kezdeményezett jelzırendszeri
megbeszélést.
Május 30-án a polgármester részt vett a TÖOSZ által Szentendrén megrendezett Pest megyei
polgármesteri fórumon. Többek között Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott tájékoztatást adott Pest
Megye közigazgatásának átalakulási helyzetérıl, a járási közigazgatási rendszerrıl, tájékoztató hangzott
el a helyi önkormányzatokról szóló törvénybıl adódó aktuális feladatokról, a közfoglalkoztatás 2013.
évi rendszerérıl.
9. Napirendi pont: Támogatási kérelmek elbírálása
Pályi Gyula két kérelmet terjesztett elı:
Az elsı a BELA Alapítvány kérelme, a szervezet a nyári táborához kér hozzájárulást. A második Vígh
Sándor támogatása, aki elkészítette a kitelepítési filmsorozat negyedik részét. Ebben bogdányi
fiatalokkal készített riportot, interjút a kitelepítésrıl. A negyedik rész bemutatója június 28-án pénteken
19 órakor lesz a Mővelıdési Házban.
Fehérvári Anna jelezte, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat megvizsgálja a filmkészítéshez való
hozzájárulást a rendelkezésre álló támogatási keretébıl.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a költségvetési tartalék más célú felhasználása miatt a
kérelmeket nem tudja támogatni.
10. Napirendi pont: Közútkezelıi állásfoglalás kérések
Pályi Gyula ismertette a kérelmeket.
A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége megkereséssel élt az Önkormányzat felé,
kérve a Dunabogdány 2642/1 és 2642/2 hrsz.-ú ingatlanokat (tulajdonos: Komjáti Anikó) érintı
telekalakítási eljárásban az Önkormányzat közútkezelıi állásfoglalását. A telekalakítás során a
Cseresznyés utcában a Szabályozási Terv szerinti út kialakítása történik meg a szóban forgó ingatlanok
elıtt.
Az érintett önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok felsorolása, melyekre a kérelem kiterjed:
- 2658 hrsz.-ú kivett közút ingatlan
Ugyancsak a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége élt megkereséssel az
Önkormányzat felé, kérve a Dunabogdány 731/1 hrsz.-ú ingatlant (tulajdonos: Huszárné Kárpáti
Adrienn) érintı telekalakítási eljárásban az Önkormányzat közútkezelıi állásfoglalását. A telekalakítás
során a Málna utcában a Szabályozási Terv szerinti út kialakítása történik meg a szóban forgó ingatlan
elıtt.
Az érintett önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok felsorolása, melyekre a kérelem kiterjed:
- 2654/2 hrsz.-ú kivett közút ingatlan
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A STENTOR MI Mérnöki Iroda Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 45/14.) kérelmet terjesztett
elı, melyben kéri Önkormányzatunkat, hogy a részükre szükséges tulajdonosi hozzájárulást adja ki. A
hozzájárulásra a „Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL fejlesztés megnevezéső ST-0601-K/2013.
témaszámú engedélyezési terv megvalósításához van szükség.
Az érintett önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok felsorolása, melyekre a kérelem kiterjed:
- 850/1 hrsz-ú kivett vízfolyás ingatlan.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
67/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 2658 hrsz.-ú kivett közút megnevezéső ingatlan tulajdonosa – közútkezelıi és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 2642/1 és 2642/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintı
telekalakítás megvalósításához.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
68/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 2654/2 hrsz.-ú kivett közút megnevezéső ingatlan tulajdonosa – közútkezelıi és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 731/1 hrsz.-ú ingatlant érintı telekalakítás
megvalósításához.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
69/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 850/1 hrsz.-ú kivett vízfolyás megnevezéső ingatlan tulajdonosa – tulajdonosi
hozzájárulását adja a Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL fejlesztés megnevezéső ST-0601-K/2013.
témaszámú engedélyezési terv (készítı: STENTOR MI Mérnöki Iroda Kft. - 2310
Szigetszentmiklós, Határ út 45/14.) megvalósításához.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
11. Napirendi pont: Egyebek
a) Kálvária melletti vízvezeték létesítés
Pályi Gyula elmondta, hogy a Kálváriánál a 246 hrsz.-ú telek tulajdonosai be szeretnék vezettetni az
ivóvizet. Készíttettek egy megoldási vázlatrajzot. Mivel ez az önkormányzati agyaggödör terület felsı
szélét érinti, szolgalmi jog lejegyzése lenne szükséges. Ehhez kellene elsı lépésben az Önkormányzat
elvi egyetértése.
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A vezeték elıtti többi telektulajdonossal is beszélnének, szervezkednének, ıket is érdekli az ügy, mivel a
ciszternák felıl nem tudnak vizet kapni. A Kálvária lejtı alatt átfúrással készülne el a vezeték.
A Képviselı-testület elvi egyetértését fejezte ki abban, hogy a 246 hrsz.-ú és szomszédos telkek ivóvízellátása az Önkormányzat tulajdonát képezı 241 hrsz.-ú ingatlanon keresztül valósuljon meg, a
megoldási vázlatrajz alapján.
b) Régi étkezı épület kárelhárítás
Pályi Gyula ismertette, hogy a régi étkezı épület sarka megindulóban van. Sürgısen statikust kell hívni
a kárelhárítás érdekében szükséges teendık felmérése miatt.
c) Bíráló Bizottság választása a hulladékszállítási közszolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
70/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Hulladékszállítás
Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu településeken tárgyú részvételi felhívással induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjai:
- Fekete Péter
- Fehérvári Anna
- Schuszter Gergely.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
d) Szoborpályázat
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogram Vizuális
Mővészetek Kollégiuma köztéri szobor létrehozására pályázatot írt ki. Pályázni lehet olyan kortárs,
esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása,
melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erısítik. A pályázat témájában kötetlen,
de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentıségő személyiségek, szimbólumok
ábrázolását. Elınyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti
eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány,
sport, néprajz stb. területérıl), és ezzel a helyszín/település jelentıségét erısítik, vagy a környezet
egyhangúságán változtatnak, azt vizuálisan dinamizálják. Igényelhetı támogatás: 5 millió forint.
Támogatás mértéke: a pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a.
Albert Farkas ismertette a megvalósítani tervezett szobor ötletét. A mőalkotás témájának
kiválasztásakor a község egy olyan, számára fontos szentnek kíván emléket állítani, aki kultúrtörténeti
szempontból is vitathatatlan jelentıséggel bír településünkön. A választás Alexandriai Szent Katalinra
esett, akinek példamutató élete tiszteletet érdemel, a templomba sietı híveknek, és a közeli általános
iskola diákjainak is követendı példát nyújt. Bemutatta a szobor tervezett helyét.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
71/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy indul a Nemzeti
Kulturális Alap Vizuális Mővészetek Kollégiuma köztéri szobor létrehozására kiírt pályázatán, az
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önkormányzati tulajdonú dunabogdányi 27 hrsz.-ú ingatlan kijelölt részén egy Alexandriai Szent
Katalint ábrázoló köztéri alkotás megvalósítására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a pályázat benyújtására: 2013. június 10.
12. Napirendi pont: Mővelıdési Ház mővelıdésszervezıi feladatok és könyvtári szolgáltatás ellátása
A 12. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülést követıen ismertette a zárt ülés keretében elfogadott önkormányzati
határozatot:
72/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mővelıdési Ház
mővelıdésszervezıi feladatainak ellátására, a Kjt. 20/A. § (2) bekezdés d) pontja szerint határozott
idıre, egy év idıtartamra Gutbrod Gizella kinevezését támogatja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: 2013. június 30.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 20:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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