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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 25-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna 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 6 fıvel
határozatképes. Gräff Albertné elıre jelezte, hogy az ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni, kimentette magát. Ismertette a napirendi pontokat. A meghívó szerinti 1. napirendi pontot
visszavonta, mivel az államháztartásról szóló törvény módosítása következtében a 2014. évi
költségvetési koncepciót október 31-ig kell beterjeszteni.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Dunabogdány, Arany János u. 986, 987, 988, 989 hrsz. alatti ingatlanok döntés elıkészítı beépítési
tanulmánytervének véleményezése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2.

A kéményseprı ipari kötelezı közszolgáltatás ellátása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

3.

Dunabogdány helyi sportfejlesztési koncepció elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. pályázaton való indulás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Dunabogdány, Arany János u. 986, 987, 988, 989 hrsz. alatti ingatlanok döntés
elıkészítı beépítési tanulmánytervének véleményezése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a 986-989 hrsz.-ú ingatlantömb tulajdonosa
korábban kérelmet terjesztett elı a terület lakóövezetbe való átsorolása iránt. A Képviselı-testület 2012.
december 10-ei ülésén úgy foglalt állást, hogy elızetes koncepciótervet kér a beruházó tulajdonostól. A
beépítési tanulmányterv elkészült, a kérelmezı Lke-8 építési övezetbe történı átsoroláshoz kéri a
Képviselı-testület támogatását. Az ingatlanok egyesítését követıen a terv szerint két háromlakásos
lakóépület (összesen hat lakás) épülne a telek déli és délkeleti oldalán.
Gubán Sándor települési fıépítész elmondta, hogy az Lke.övezetben 6 lakásos lakóépület csak
kivételesen helyezhetı el az OTÉK 31. §-a szerint. Ismertette a kivételes elhelyezés engedélyezési
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feltételeit. Emellett konfliktust okoz az ingatlan közlekedési kapcsolata is. A tervezett épülettömeg
elfogadható, viszont tovább kell pontosítani a tervet több területen, különösen a kerékpárút és a
szomszédos ingatlan megközelítéshez szükséges igénybe vétele miatt, valamint a Gksz-övezet közvetlen
szomszédságára is tekintettel.
Javaslata az, hogy az Lke-8 intenzitásnak megfelelı szabályozást lapul véve szabályozzuk külön övezeti
szabály kialakításával a szóban forgó területet a 6 lakás elhelyezése érdekében.
Heim Ferenc támogatja a fejlesztési elképzelést, de a kerékpárút és a megközelítéshez szükséges út
véleménye szerint nem fér meg együtt, a kerékpárutat a keletkezı forgalomtól meg kell védeni, akár a
kerékpárút nyomvonalának módosításával, ill. a közúttól korláttal történı elválasztása is szükséges, a
beruházó költségviselésével.
Fehérvári Anna kifejtette, hogy támogatja a tervet, olyan övezeti szabályozás meghatározásával, ami a
jelenleg ismert tervnél sőrőbb beépítést nem enged, a falusias jelleg megtartása érdekében.
Schuszter Gergely javasolta a kapcsolódó közterületi rész (park és parkoló kialakítás) rendezését erre
irányuló megállapodás megkötésével.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
43/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a
Dunabogdány 986, 987, 988, 989 hrsz. alatti telkeken a Hegedős és Mizere Építészeti és
Tartószerkezet-tervezı Kft. által 2013. március 20-án készített döntés-elıkészítı beépítési
tanulmányterv szerinti épülettömb megépüljön, a szabályozás kialakítása során az Lke-8 építési
övezeti besorolás alapul vehetı, de a területre egyedi besorolás kialakítása vizsgálandó és
szükséges önálló övezeti besorolás meghatározása érdekében, a terv szerinti projekt
megvalósításának céljára.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 986, 987, 988,
989 hrsz. alatti telkekhez kapcsolódó közterületi területrésznek a tervezett beruházással
egyidıben történı kialakítása, rendezése érdekében megállapodás létrehozását kezdeményezi a
kérelmezıkkel.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: kérelmezık értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
2. Napirendi pont: A kéményseprı ipari kötelezı közszolgáltatás ellátása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a lefolytatott pályázat eredményeként 29/2011. (III.7.) önkormányzati határozatával a kötelezı
kéményseprı-ipari közszolgáltatás Dunabogdány Község közigazgatási határain belül határozott
idıtartamra (2011. március 15-tıl 2015. december 31.) történı szervezett ellátása tárgyban kiírt pályázat
nyertesének a Komárom-Esztergom Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Kft.-t (a továbbiakban:
KOMTŐZ Kft.) hirdette ki.
A KOMTŐZ Kft. ügyvezetıje korábbi szóbeli tájékoztatását követıen 2012. október 25-én kelt
levelében írásban is bejelentette, hogy miután közszolgáltatási tevékenysége Komárom-Esztergom
megyében megszőnt, munkatársait az új közszolgáltató átvette, ennek következtében tekintettel a
személyi és tárgyi feltételek hiányára, nem tudta teljesíteni a szerzıdésben foglaltakat.
Annak érdekében, hogy a közszolgáltatást igénybe vevık számára a folyamatos közszolgáltatás
biztosított legyen, három oldalú – a KOMTŐZ Kft. mint átadó közszolgáltató, a Magyar Kémény Kft.
mint helyettesítésre jogosult közszolgáltató, és az Önkormányzat mint megrendelı közötti – 2012.
október 29-én kötött megállapodás alapján a Magyar Kémény Kft. helyettesként került kijelölésre, hogy
a közszolgáltatás 2015. december 31-ig tartó hátralévı idıszakában a kéményseprı-ipari
közszolgáltatási feladatokat településünkön ellássa.
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2012. december 28-án érkezett a Magyar Kémény Kft. levele, melyben arról tájékoztattak, hogy a 2013.
január 1. napján hatályba lépı új, a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény
nem ismeri a helyettesítés fogalmát. Emiatt levelükben javasolták, hogy a közszolgáltatást adjuk át Pest
Megyének, vagy írjunk ki pályázatot. Díjkalkulációt pedig nem küldtek a 2013. évre.
A 3/2013. (I. 7.) önkormányzati határozat alapján 2013. január 22-én a kéményseprı-ipari
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban állásfoglalást kértünk a Pest Megyei Kormányhivataltól.
A Pest Megyei Kormányhivatal állásfoglalása szerint a törvény 15. § (2) bekezdése alapján a törvény
hatálybalépését megelızıen kötött közszolgáltatási szerzıdéseket a felek a törvény hatálybalépést
követı egy éven belül felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják annak érdekében, hogy a szerzıdés
megfeleljen az e törvényben meghatározott, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályoknak. A Pest
Megyei Kormányhivatal állásfoglalásában kimondta, hogy az új törvény nem zárja ki, hogy az annak
hatályba lépését megelızıen kötött közszolgáltatási szerzıdések alapján a közszolgáltatási feladatellátást
folytathassák.
Tekintettel a központi árszabályozásra is, nem indokolt új külön pályáztatás lefolytatása, ehelyett az
eredeti címzettnek történı visszaadást javasolta, melyre naptári év végével van mód.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
44/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a kéményseprıipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 3. § (2) bekezdése alapján 2013. december 31.
napjával felhagy a kéményseprı-ipari közszolgáltatási feladat ellátásával.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Magyar Kémény Kft. és Érd Megyei Jogú Város Polgármestere értesítésére: a döntést
követı 15 napon belül
45/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2012. október 29én a Magyar Kémény Kft., a KOMTŐZ Kft. és Dunabogdány Község Önkormányzata kötött
létrejött megállapodást a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 15. §
(2) bekezdése alapján módosítani kívánja akként, hogy
− a megállapodás 2013. december 31-ig marad érvényben,
− 2013. évben a Magyar Kémény Kft. az új jogszabályok (a kéményseprı-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet, a kéményseprıipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM
rendelet) figyelembe vételével látja el a kötelezı közszolgáltatás keretébe tartozó
feladatokat Dunabogdány Község közigazgatási területén.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Magyar Kémény Kft. értesítésére: azonnal
3. Napirendi pont: Dunabogdány helyi sportfejlesztési koncepció elfogadása
Pályi Gyula elmondta, hogy az Önkormányzat elkészítette Dunabogdány Helyi Sportfejlesztési
Koncepcióját, amely tartalmazza a község területére vonatkozó sportfejlesztési programokat rövid,
közép és hosszútávra. A koncepció a 2004-ben készült korábbi koncepciót aktualizálva, a korábbinál
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részletesebb, bıvebb tartalommal került összeállításra, figyelemmel az idıközben bekövetkezett
változásokra, ill. megfogalmazott tervekre, elképzelésekre.
Ismertette Gräff Albertné írásban küldött kiegészítését, ebben az óvodára vonatkozó részt kérte
kiegészíteni azzal, hogy a nagycsoportosok heti egy alkalommal veszik igénybe a Tanuszodát, vízhez
szoktatás, úszás oktatás céljából.
Javasolta továbbá a szabadidısport területét kiegészíteni a fizikai vízi sportolási lehetıség biztosításával
a Duna-parton.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
46/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeirıl, valamint a sport támogatásáról az
alábbiakat tőzi ki.

I. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei:
1) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatkörében
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak végrehajtásáról
b) a helyi sportfejlesztési koncepció célkitőzéseivel összhangban együttmőködik a sporttal
foglalkozó helyi szervezetekkel
c) fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket
d) megteremti az óvodai, iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
e) feladatának tekinti a lakosság minél szélesebb körének ösztönzését a sportolásra, a sport
rekreációra, a szabadidısport gyakorlására
2) Az 1) bekezdésben felsoroltakkal összefüggésben megvalósítandó sporttal kapcsolatos
önkormányzati célkitőzéseket és feladatokat konkrétan és részletesen az önkormányzat
sportkoncepciója tartalmazza.
3) A helyi sportkoncepció megalkotása, felülvizsgálata és végrehajtása során kiemelt figyelmet kell
fordítani
a) az önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fenntartására, lehetıség szerinti fejlesztésére
b) az egészséges életmód és szabadidısport feltételeinek biztosítására
c) a gyermek és ifjúsági sporttevékenység, az utánpótlás-nevelés, a családok, hátrányos
helyzetőek és fogyatékosok sportjának támogatására
d) az iskolán kívüli, önszervezıdı sporttevékenység feltételeinek javítására
e) a nevelési-oktatási intézményekben a testedzés feltételeinek megteremtésére, a diáksporttal
kapcsolatos feladatok meghatározására és segítésére
f) a meglévı helyi sportlétesítmények kihasználtságának biztosítására.

II. Együttmőködés a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
1) Az önkormányzat a község sportéletének fenntartásában és fejlesztésében szorosan
együttmőködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.
2) Az 1) bekezdésben említett szervezetek tevékenységét az önkormányzat sportcélra elkülönített
pénzeszközeibıl együttmőködési megállapodás alapján támogathatja.
3) A támogatásban részesülı sportszervezetek a támogatás összegérıl és annak felhasználásáról a
támogatási megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az önkormányzat felé elszámolni.
4) A sporttal foglalkozó helyi szervezetek önkormányzati támogatására fordítható keretösszeg
(továbbiakban: sportcélú támogatás) évente a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.

III. A községi sportlétesítmények fenntartása, mőködtetése
1) A helyi szabadidıs sporttevékenység és versenysport folytatásához sportlétesítményként áll
rendelkezésre
- az önkormányzati tulajdonú Kossuth L. utcai sporttelep (füves focipálya, salakos kispálya,
teniszpálya)
- a Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában álló sportcsarnok
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- az önkormányzati tulajdonú tanuszoda.
2) Az 1) bekezdésben felsoroltak közül a sporttelepet az Önkormányzat, a tanuszodát és a
sportcsarnokot a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató
Nonprofit Kft. üzemelteti.
3) Az önkormányzat a sportlétesítmények fenntartásához, állagmegóvásához és mőködéséhez,
fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében – anyagi erıforrásaihoz mérten –
biztosítja.

IV. A köznevelési intézményekben folyó testnevelés és sporttevékenység feltételeinek
biztosítása
1) Az önkormányzat gondoskodik az óvodában és iskolában folyó sporttevékenységhez szükséges
feltételek biztosításáról.
2) Az önkormányzat a sportcsarnok és a tanuszoda épületét az iskola testnevelés óráinak
lebonyolításához térítésmentesen rendelkezésére bocsátja.
3) Az intézmények – testnevelési alapfeladataik ellátásán túlmenıen – lehetıségeik szerint részt
vesznek a helyi sportszervezetek utánpótlás nevelésében és ennek érdekében együttmőködnek
velük a tanórán kívüli sporttevékenység szervezésében.

V. A sporttevékenység irányítása
1) A jogszabályokban és e határozatban meghatározott önkormányzati sportfeladatokkal
kapcsolatos hatásköröket az önkormányzat képviselı-testülete és illetékes bizottsága
gyakorolja.
2) A sporttal kapcsolatos önkormányzati döntés-elıkészítı, szervezı, végrehajtó operatív
teendıket a polgármesteri hivatal látja el, igényelve hozzá a sporttal foglalkozó szakemberek és
szervezetek szakmai segítségét is.

VI. A sporttevékenység finanszírozása
1) Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében sportfeladatainak finanszírozására évente
betervezett összeget biztosít lehetıségei szerint.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
47/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy a 2013. évi
költségvetésében a sporttal kapcsolatos feladataira és sporttevékenység támogatására a következı
összegeket fordítja:
- Tanuszoda mőködésének és üzemeltetésének biztosítása (13.000.000 Ft)
- Sportcsarnok mőködésének és üzemeltetésének biztosítása (3.500.000 Ft)
- kerékpárút mőködésének és üzemeltetésének biztosítása (2.000.000 Ft)
- sporttelep (nagypálya, kispálya, teniszpálya, öltözı) mőködésének és üzemeltetésének biztosítása
(845.000 Ft)
- Dunabogdányi Sportegyesület támogatása (1.500.000 Ft)
- Iskolai testnevelési órák biztosítása
- Óvodai tornaórák biztosítása
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
48/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Dunabogdány Helyi
Sportfejlesztési Koncepcióját.
6

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a Sportkoncepció minél szélesebb körő
megismertetésére, a községben mőködı valamennyi sportszervezet és köznevelési intézmény
részére történı megküldésére, valamint a község honlapján való megjelentetésére
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
49/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 18/2004. (II. 23.) számú
határozatát és az azzal elfogadott Sportfejlesztési Koncepciót hatályon kívül helyezi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. pályázaton
való indulás
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a 8/2013 (II.29.) BM rendelet lehetıséget nyújt az
önkormányzatoknak különbözı területeken pályázat benyújtására. a lehetséges célokat és a feltételeket
megvizsgálva, az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra tud pályázni az
Önkormányzat.
A tanuszoda és a sportcsarnok mögötti terület évek óta kihasználatlan, az iskola nem rendelkezik
szabadtéri sportpályával. Egy szabványos kézilabdapálya megépítésével a gyermekek tornaórán itt is
mozoghatnak. A 22,00 x 43,00 m befoglaló mérető, 946 m2 alapterülető multifunkciós sportpálya
kézilabda, kosárlabda, röplabda, kispályás foci, tenisz és futás sportokra alkalmas. Településünk 80 %-os
támogatottságra jogosult, a beruházás 20 %-át önerıként kell biztosítani a költségvetésbıl. A
hozzátartozó eszközbeszerzések nem haladhatják meg az összérték 10 %-át.
A pálya a használatnak ellenálló, rugalmas, könnyő mozgást biztosító, csúszásmentes felülető,
toldásmentes mőanyag burkolatot kap, amelyen kiváló a labdapattanás, anyaga idıjárásálló és UV-álló,
felületkezelést nem igényel. A pálya tartozéka a kézilabda-, kosár-, röplabda- és kispályás focipályafelfestés, a kézilabda és focikapu, röplabda-háló állvány, kosárlabda-állvány kompletten szerelve, körben
kerítés, zárható kapuval, világítás a pálya 4 sarkában ill. a vízelvezetés megoldása.
Elızetes ajánlat szerint a kézilabdapálya beruházási értéke: 24.343.563,- Ft. Ebbıl támogatásra
pályázhatunk 19.474.850 Ft-ra, önerıként szükséges biztosítani 4.868.713 Ft-ot.
A létrejövı szabadtéri sportpálya évek óta megoldatlan problémára jelent megoldást, és sok iskolás
gyermek szabadtéri mozgását tenné lehetıvé.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
50/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
-

dönt arról, hogy indul a Belügyminisztérium 8/2013 (III.29.) BM rendeletében
megfogalmazott fejlesztési támogatás pályázatán,

-

az önkormányzati tulajdonú dunabogdányi 1129/2 és 1130 hrsz.-ú ingatlan kijelölt részén
kialakít egy többfunkciós (kézilabda, kosárlabda, röplabda, kispályás foci, tenisz) szabadtéri
sportpályát,

-

erre a célra 4.868.713,- Ft-ot biztosít önerıként a 2013. és a 2014. évi költségvetésében. Az
7

önerı elsı részletének fedezete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 3/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet Általános tartalék sora, a második részlete a 2014. évi
költségvetésbe betervezésre kerül.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont: Egyebek
a) BELA Alapítvány támogatási kérelme
Pályi Gyula ismertette a BELA Alapítvány támogatási kérelmét nyári táboroztatáshoz.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a 2013. évi költségvetés elsı negyedéves áttekintését
követıen tér vissza a kérelem tárgyalására.
b) Vígh Sándor által készített kitelepítésrıl szóló filmhez támogatás nyújtása
Pályi Gyula elmondta, hogy Vígh Sándor több részes filmet állított össze a dunabogdányi kitelepítésrıl.
Ennek egy részét tavaly a Mővelıdési Házban már levetítettük, a legújabb részben helyi fiatalokkal
készült interjú, riport. Javasolta annak megfontolását, hogy a film elkészítéséhez nyújtson támogatást az
Önkormányzat.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a 2013. évi költségvetés elsı negyedéves áttekintését
követıen tér vissza a kérelem tárgyalására.
c) Úszóverseny
Schuszter Gergely a 2013. április 23-án megtartott úszóverseny kapcsán kérte, hogy a szervezık,
oktatók, pedagógusok részére köszönılevél készüljön.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 15:35 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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