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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselő
Gräff Albertné képviselő
Schuszter Gergely képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A 2013. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
rendelet módosítása (a 2013. június 30.-i állapotnak megfelelően)
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Tájékoztató a 2013. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. 2013. évi fejlesztések, beruházások áttekintése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői pályázat
véleményezése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Intézményi tanács létrehozása a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményben
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Beszámoló a Művelődési Ház 2013. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
7. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Óvoda pedagógiai programjáról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
8. Környezeti vizsgálatra és Natura 2000 hatásbecslésre beérkezett ajánlatok értékelése (Bergmann tó
melletti Ma övezet)
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
9. Tájékoztató a lakossági hulladékszállítási díjakról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

2

10. Dominium-Speciál Kft. elvi engedély kérelme (út menti büfé üzemeltetése)
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
11. Polgármesteri beszámoló
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
12. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A 2013. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló rendelet módosítása (a 2013. június 30-i állapotnak megfelelően)
Oláh Józsefné elmondta, hogy a rendelet-módosítás a 2013. június 30. napjáig beérkezett változások
átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt
pedig új tételek (kereset-kiegészítés, árvízi védekezéshez kapcsolódó vis maior előleg, szociális
kifizetésekre és gyermekétkeztetésre érkezett támogatás, önkormányzati általános működési támogatás)
történik meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 15/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi
költségvetésről szóló 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2. Napirendi pont: Tájékoztató a 2013. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Oláh Józsefné részletesen ismertette a költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulását. Kiemelte,
hogy a bevételek 54,2 %-ban teljesültek, míg a kiadások 48,6 %-on állnak időarányosan, ebből a
működési kiadások 51 %-on, a felhalmozási kiadások 27,9 %-on állnak. A bevételek közül a helyi adók
teljesítése félévkor 9 M Ft-tal meghaladta az előző év ugyanezen időszakát. Likviditási problémák nem
voltak, a márciusban beszedett helyi adóbevételből 20 M Ft értékpapírban lekötésre került, havonta
ebből a szükséges mértékű összeg felszabadítása történt meg. A pénzügyi egyensúlyt a júniusi árvíz
borította fel, ez a harmadik negyedévben jelentkezik. A tervezett ingatlanértékesítés az első félévben
teljesült.
Schuszter Gergely az árvízi vis maior kifizetés iránt érdeklődött.
Dr. Németh József tájékoztatást adott arról, hogy a vis maior pályázat már a döntéshozó
Belügyminisztérium előtt van, remélhetőleg szeptember végéig elbírálásra kerül. A védekezés körében
valamennyi számla kiegyenlítésre került szeptember elejére, a helyreállítás körében pedig az ÁFA-rész,
illetve a kisösszegű számlák rendezése történt meg eddig.
Fehérvári Anna jelezte, hogy az Óvoda és a Művelődési Ház esetében időarányosan túlköltekezés
figyelhető meg, továbbá kérte, hogy a Pünkösdi Fesztivál és az augusztusi hajókirándulás pénzügyi
elszámolását a Képviselő-testület tárgyalja meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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89/2013. (IX. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont: 2013. évi fejlesztések, beruházások áttekintése
Pályi Gyula ismertette az idei évben teljesült fejlesztéseket, beruházásokat. Elkészült a Polgármesteri
Hivatal épületét ellátó faapríték-tüzelésű kazánház építése, jelenleg a használatbavételi eljárás folyik, a
pályázati elszámolás benyújtásra került.
A vízi közmű felújítás keretében a 2012-es beruházások pénzügyi kiegyenlítése az idei évi bérleti díjból
kompenzáció útján történik, ennek eredményeként várhatóan 2,1 M Ft + ÁFA összeg marad az idei
szükségessé váló felújításokra.
Az iskolai étkező beruházás az idei évben nem folytatódott. A költségvetésben előirányzott összeg 4,5
M Ft, azonban az árvíz miatti rendkívüli kiadások és a várható önrész ezt elviszi. Az étkező
befejezéséhez 15-20 M Ft összeg szükséges. Az iskola tisztasági festése és a tanuszoda homlokzati
festése a nyári szünet idején megtörtént.
Ismertette a rendezési terv módosítások állását.
Az Óvodában az udvari vízelvezetés felújítását végeztük el, valamint a Dunabogdányi Óvodáért
Alapítvány beruházásában elkészült egy új óvoda udvarrész kialakítása.
A védőnői szolgálat nyílászáró cseréjére szeptember végén, októberben kerül sor.
Az utak kátyúzására, illetve a legsürgősebb teljes szélességű aszfaltozásra a beérkezett ajánlatok szerint
10-15 millió forintos összeg kellene. Hogy mekkora összeg fordítható erre, azt csak az árvízi vis maior
elszámolás után lehet eldönteni. Az eddig beszerzett 7 tonna hidegaszfaltból (450.000,- Ft) az
önkormányzat munkatársai csak a legdurvább kátyúk egy részét tudták megszüntetni.
A második félévben a költségvetésünket alaposan át fogják rendezni az árvízi kiadások, amik jelentősen
meghaladták a kapott előleg, illetve a rendelkezésre álló tartalékaink összegét. Mivel nem ismerjük még
teljes egészében az állami megtérítés mértékét, július-augusztusban a kazánprogram kivételével vissza
kellett fognunk minden, a működéshez nem szükséges karbantartási, fejlesztési kiadást.
Gräff Albertné javasolta, hogy fontossági sorrendben az iskolai étkező befejezése legyen az első,
jelezte, hogy támogatni tudná erre a célra hitel felvételét is.
Fehérvári Anna és Schuszter Gergely is szükségesnek tartották az étkező épület minél hamarabb
történő befejezését a régi étkező épület statikai állapota és az étkezést igénybevevő gyermekek
megnövekedett létszáma miatt is, akár hitelfelvétel igénybe vételével.
Az ügyben a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság összehívását kezdeményezte
a Képviselő-testület.
Pályi Gyula javasolta, hogy a meghívó szerinti 7. napirendi pont tárgyalását vegyék előre, tekintettel
arra, hogy a következő 3 napirend tárgyalásához meghívott személyek nem érkeztek meg. A javaslatot
ügyrendi szavazással a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta.
4. Napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Óvoda pedagógiai programjáról
Gräff Albertné tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy elkészült az új köznevelési törvénynek
megfelelő tartalommal és az új óvodai nevelési alapprogram figyelembe vételével az Óvoda Pedagógiai
Programja. Ismertette ennek tartalmát, a változásokat. Képviselő-testületi egyeztetésre nincs szükség,
mivel a pedagógiai program nem tartalmaz a fenntartóra nézve többletkötelezettségeket.
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5. Napirendi pont: Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegységvezetői pályázat véleményezése
Pályi Gyula köszöntötte Ott Rezsőt, majd tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Dunabogdányi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetőjének vezetői megbízása 2013.
július 31-én lejárt, ezért a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézményegység-vezetői
pályázatot írt ki. A pályázat benyújtási határideje 2013. augusztus 18. napja volt. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ tájékoztatott arról, hogy egy pályázat érkezett, a zeneiskolai egység
vezetését eddig is ellátó Ott Rezsőé.
Ott Rezső nyilatkozott arról, hogy zárt ülés tartását nem kéri az 5. naprendnél, majd részletesen
ismertette a benyújtott intézményegység-vezetői pályázatát, a Zeneiskola múltját és jelenlegi helyzetét,
ill. a jövőbeni fejlesztési lehetőségeket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
89/2013. (IX. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 68. § (1) és 83. § (3)-(4) bekezdése alapján a Dunabogdányi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői pályázatával összefüggő működtetői
véleményezési jogot gyakorolva – Ott Rezső intézményegység-vezetői kinevezését szakmai és
vezetői képessége alapján támogatja.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
6. Napirendi pont: Intézményi tanács létrehozása a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményben
Dr. Németh József elmondta, hogy a Magyar Országgyűlés a 2013. évi CXXXIII. törvénnyel több
ponton is módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt 2013. augusztus 31-i
hatállyal. A módosítás egyik eleme a korábban lehetőségként szereplő ún. intézményi tanács egy új,
kötelező típusát vezette be annak érdekében, hogy a helyi közösségek érdekeinek képviselete érvényre
juttatható legyen, melyet a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni. A rendelkezéshez kapcsolódó átmeneti szabályok szerint a
módosító törvény elfogadását követő 45 napon belül meg kell alakítani az intézményi tanácsot, vagyis
2013. október 15-ig.
Spáthné Faragó Éva ismertette az intézményi tanács feladatait.
Pályi Gyula Fekete Pétert és Schuszter Gergelyt javasolta a tanácsba.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
91/2013. (IX. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján – a Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményben a szülők, a nevelőtestület és az Önkormányzat
delegáltjaiból álló, hat fős intézményi tanács létrehozását kezdeményezi.
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2. A Képviselő-testület a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi
tanácsába Fekete Pétert és Schuszter Gergelyt delegálja, egyúttal felkéri az igazgatót, hogy a
delegált személyeket bízza meg a feladat ellátására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: Spáthné Faragó Éva igazgató értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
Spáthné Faragó Éva beszámolt a 2013/14-es tanév iskolai évkezdéséről. Jelezte, hogy szeptemberben
már másfélszeresére nőtt az étkezést igénybe vevők száma az eddigihez képest, a régi épület kialakítása
miatt ez a létszám ott már nehezen kezelhető.
Jelezte továbbá, hogy a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése miatt a
sportcsarnokban térelválasztó beépítése válik majd szükségessé legkésőbb a jövő tanévtől.
7. Napirendi pont: Környezeti vizsgálatra és Natura 2000 hatásbecslésre beérkezett ajánlatok
értékelése (Bergmann tó melletti Ma övezet)
Pályi Gyula köszöntötte Gajdos István és Vincze Attila tervezőket, és Gubán Sándor főépítészt, majd
ismertette a környezeti vizsgálatra és Natura 2000 hatásbecslésre beérkezett ajánlatok alapján
előkészített szerződésmódosítást. Ezt követően megadta a szót az egyeztetési anyag ismertetéséhez.
Gajdos István kiosztotta és részletesen ismertette a Településszerkezeti terv, továbbá a Helyi építési
szabályzat és Szabályozási terv részmódosítása Egyeztetési anyag tervezetét. Kérte, hogy az esetleges
javaslatokat, pontosításokat szeptember 25-ig jelezze a Képviselő-testület, ezt követően a végleges
Egyeztetési anyag jóváhagyásra a Képviselő-testület elé kerül.
Pályi Gyula az Ág utcai belterületbe csatolás kapcsán kérte az övezeti besorolás átgondolását a min. 10
m-es előkert nehezen kivitelezhető. Másrészt a sportpálya és a bányaút közötti ingatlan kereskedelmi,
gazdasági besorolását javasolta, tekintettel arra, hogy van érdeklődő a területre.
Gubán Sándor a Fácános utca felső szakasz közterületi rendezése kapcsán jelezte, hogy a HÉSZmódosítással párhuzamosan a földhivatali átminősítés is intézendő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
92/2013. (IX. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az A.D.U.
Építész Iroda Kft.-vel a Településszerkezeti terv, továbbá a helyi építési szabályzat és szabályozási
terv 7/2005. (VI. 14.) önk. számú rendelet] részmódosítása tárgyában megkötött tervezési szerződés
módosítását. A szerződés módosítás tárgya a KDV KTVF előzetes véleményében előírt környezeti
vizsgálat és „Natura 2000 hatásbecslés” elkészítése. A hatásbecslés elkészítésének tervezési díja:
400.000,- Ft + ÁFA.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház 2013. I. félévi tevékenységéről
Gutbrod Gizella tájékoztatást adott az első félévi, valamint a nyári programokról, rendezvényekről,
valamint a lezajlott átadás-átvételről. Ismertette a szeptembertől induló állandó programokat. A
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Művelődési Ház egyrészt helyet biztosít az iskolán kívüli oktatásnak (zenebölcsi, nyelvórák,
korrepetálás, ütős hangszeroktatás), másrészt a sport és egészséges életmód keretében különböző
tornák színhelye az intézmény, valamint képzőművészeti műhely is. A zenei tevékenység is igen
intenzív: amatőr zenekarok mellett a svábzenekar, az ifjúsági zenekar, a dalkör tartja próbáit az
intézményben. Civil szervezetek számára is helyszínt biztosít a Ház: nyugdíjasklub, FAKULT, továbbá
a nemzetiségi önkormányzat is irodával rendelkezik.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy megkezdték a faluarchívum tudományos alapú
összeállítását, ami egy aprólékos, nagy volumenű feladata lesz a következő időszaknak. A boltíves
teremben időszakos kiállításokat kíván szervezni, továbbá múzeumlátogatásokkal is szélesíteni kívánja a
kínálatot.
Jelezte, hogy a színpad előtti süllyedés műszaki vizsgálatot igényel, továbbá kérte a Képviselő-testület
állásfoglalását kereskedelmi, ill. magánrendezvények (születés-, névnap) céljára történő bérbeadás
kérdésében.
9. Napirendi pont: Tájékoztató a lakossági hulladékszállítási díjakról
Pályi Gyula tájékoztatást adott a lakossági hulladékszállítás díjának számlázása körül kialakult
helyzetről.
A hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként Dunabogdány
Község Önkormányzata megbízásából az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Dunabogdányi
Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Vízmű Kft.) – a közbeszerzési törvényben előírt
10 napos szerződéskötési moratórium előírás miatt – 2013. július 2-án kötött közszolgáltatási szerződést
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a Hulladékgazdálkodási Konzorcium
Agglomeráció ajánlattevővel, melynek tagjai az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft. és a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. Ez a közszolgáltatási szerződés Ft / edény /ürítés alapon megállapított díjat
tartalmaz. A közszolgáltatás díja magában foglalja:
- a települési szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása heti egy alkalommal,
- a szelektív szigetekről a hulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása heti egy
alkalommal,
- a veszélyes hulladék begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása évente egy alkalommal,
- a közterületi zöldhulladék elszállítása, elhelyezése, valamint
- a lomtalanítás évente két alkalommal történő elvégzése
ellenértékét. A szerződés szerint a lakossági számlázás és díjbeszedés feladatát továbbra is a Vízmű Kft.
végzi.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a közbeszerzési eljárás eredménye megállapítása idején
még akként rendelkezett, hogy az a közszolgáltató, amely működését a törvény hatálybalépését
követően kezdte meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jóváhagyása alapján alkalmazhatja. A közszolgáltató a Hivatalhoz benyújtott
kérelemben részletesen és teljes körűen alátámasztja, hogy az általa javasolt összegben alkalmazandó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat mely körülmények és milyen mértékben indokolják.
A Magyar Országgyűlés egy salátatörvényben a Kormány rezsicsökkentési programja részeként 2013.
június 27-én fogadta el azt a törvénymódosítást, ami a Hivatal ezen ármegállapító jogkörét törölte, és a
lakosság felé 2013. július 1-től 2014. december 31-ig a 2012. április 14-én érvényes díj inflációval növelt
mértékét írja elő alkalmazandó díjnak, amiből a 10 % levonásával jön ki a lakosság által fizetendő díj.
Ezt a Hivatal ellenőrzi, eltérő számlázás esetén 10.000,- Ft / számla kötbér a büntetés.
A közbeszerzésben érintett három település vezetőivel Tahitótfaluban tartottunk egyeztetést az FKF
Zrt. és az AHK Kft. képviselőivel, tekintettel arra, hogy a Hivatal (MEKH) az AHK Kft.-nél hatósági
ellenőrzést tart a lakossági közszolgáltatási díjak felügyeletével kapcsolatban.
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A jogszabály módosításából eredő következmény az, hogy mivel a Hivatalnak csak a lakossági díjak
felügyeletére és ellenőrzésére van hatásköre, az új szerződésünk szerint a közszolgáltató a közbeszerzési
eljárásban született díjat számlázhatja érvényes szerződése alapján a Kft.-nek, viszont ezt a díjat a
lakosság felé nem lehet alkalmazni a Hivatal jóváhagyása hiányában, függetlenül attól, hogy a 2012.
április 14-ei díj jóval kevesebb szolgáltatást és kisebb műszaki tartalmat foglalt magába a jelenlegihez
képest. Ráadásul az egy nyomott ár is volt a KVG Zrt. piacszerzési politikája miatt.
A Hivatal hatósági ellenőrzése keretében ezeket a problémákat a jelenlegi közszolgáltató a Hivatal elé
tárja, remélhetőleg szeptember végére megindul a lakossági számlázás, hiszen már két hónap
díjbeszedése csúszik.
10. Napirendi pont: Dominium-Speciál Kft. elvi engedély kérelme (út menti büfé üzemeltetése)
Pályi Gyula ismertette a Kft. kérelmét, továbbá a HÉSZ vonatkozó rendelkezéseit.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
93/2013. (IX. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dominium-Speciál
Kft. kérelmét – mely a sárkányrepülő felszállóhely ingatlanon szerkezetkész faház elhelyezésére és
abban büfé üzemeltetésére irányul – nem támogatja, a település helyi építési szabályzatáról szóló
7/2005. (VI.14.) önk. sz. rendelet 64. § (6) bekezdése, és 67. § (2) bekezdése alapján a szóban forgó
területen építmény, illetve építménynek nem minősülő objektum nem helyezhető el.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a kérelmező értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
11. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
2013. július 16-19. között az árvíz utáni helyreállítási munka utolsó fázisában fogvatartottak érkeztek a
deponált homokzsákok kiürítésére. Négy napon keresztül 75-135 fő dolgozott ezen a munkán, amit
ezúton is köszönünk. A kiürített kb. 1300 m3 homokot bedepóztuk árvízi tartaléknak. Ezt követően a
kiürített homokzsákok hulladékkezelőnek történő átadásával gyakorlatilag befejeződött a védekezésihelyreállítási folyamat, földgát maradványokat kell még felszámolni.
Július 21-én településünk is részt vett az „Amiért a harang szól – Nándorfehérvár 1456”
megemlékezésen. Budapesten a környékbeli polgármesterekkel közösen jelen voltunk a Hősök terén
rendezett ünnepségen és koszorúzáson, délután pedig a Duna parton fogadtuk a kerékpáros
emlékzarándoklat résztvevőit.
Július 29-31. között lezajlott a Polgármesteri Hivatalban felépített fa- és faapríték-tüzelésű kazánház
műszaki átadás átvételi eljárása.
Augusztus 5. és 21. között igazgatási szünet volt a Polgármesteri Hivatalban.
Augusztus 1-6. között fogadtuk Leutenbachból a testvértelepülési delegációt. A delegációt 1-én este a
Művelődési Házban vártuk vacsorával. Másodikán, pénteken, Budapesten városnézésen és esti hajóúton
vettek részt. Augusztus 3-án Visegrádon városnézésen, illetve pilisi gyalogtúrán vett részt a delegáció
egyik része, a többiekkel Gödöllőn voltunk kastélylátogatáson. Este a Kertbarátkör várta lecsós
vacsorával a vendégeket. Augusztus 4-én vasárnap dunabogdányi családoknál ebédeltek a delegáció
tagjai, ezúton is köszönjük a vendéglátók fáradozását. Délután került sor az Óvoda átépített
udvarrészének avatására, ahol az ünnepségen Jürgen Kiesl polgármester átadta Leutenbach 5000,EUR-os támogatását a Dunabogdányi Óvodáért Alapítványnak. Az ezt követő nemzetiségi esten a
Művelődési Házban pedig 2500,- EUR-os csekket adott át a polgármester a dunabogdányi
8

árvízkárosultak megsegítésére. Augusztus 5-én a teljes delegáció részt vett az Esztergomba menő
hajókiránduláson, majd másnap utazott vissza Leutenbachba.
Augusztus 19-én és 20-án a kertbarátok a mindenki által megtapasztalt szárazság ellenére is szépen meg
tudták rendezni hagyományos terménykiállításukat a Művelődési Házban.
Az augusztus 20-i állami ünnepnapon mi is megtartottuk ünnepi megemlékezésünket a Millenniumi
emlékműnél.
Augusztus 25-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat megtartotta az 1947-es kitelepítésről a
megemlékezését.
Az árvízkárok finanszírozására beadott két vis maior pályázatunkat a Belügyminisztériumban még nem
bírálták el, az árvízi számlákat amennyire lehetett a tartalékainkból kellett kifizetni. Ez a helyzet
akadályozza a nyárra tervezett karbantartási és fejlesztési munkák elvégzését is. Reméljük, hogy
szeptember végére az árvízi védekezést pénzügyileg is le lehet zárni.
12. Napirendi pont: Egyebek
a) Közútkezelői állásfoglalás kérelmezése
Pályi Gyula ismertette a kérelmet. A STENTOR MI Mérnöki Iroda Kft. (2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 45/14.) kérelmet terjesztett elő, melyben kéri Önkormányzatunkat, hogy a részükre szükséges
tulajdonosi hozzájárulást adja ki. A hozzájárulásra a „Dunabogány2 T-Mobile állomás optikai ellátása”
megnevezésű ST-076-K/2013. témaszámú engedélyezési terv megvalósításához van szükség.
Az érintett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felsorolása, melyekre a kérelem kiterjed: 27 hrszú kivett közterület ingatlan, 1130 hrsz.-ú kivett községháza, gazdasági épület ingatlan, 1129/2 hrsz.-ú
kivett iskola, gazdasági épület ingatlan.
Spanisberger János javasolta, hogy a Hegyalja utca átfúrással történő keresztezése után a templom kő
támfalának aljánál a tervezett nyomvonalat változtassák meg a támfal statikai állapota miatt és a kő
támfalon közvetlenül a gyaloglépcső/járda mellett történjen a kábel felvezetése. Javasolta továbbá, hogy
a támfal tetején a kábel bádoglemezben történő tervezett átvezetése helyett a támfal tetejétől 60 cm-re
átfúrással vezessék a kábelt védőcsőben a templomkert szintjére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
94/2013. (IX. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közútkezelői
állásfoglalás kérelmezése tárgyú 85/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozatát visszavonja.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 27 hrsz.-ú kivett közterület, 1130 hrsz.-ú kivett községháza, gazdasági épület, és
1129/2 hrsz.-ú kivett iskola, gazdasági épület megnevezésű ingatlanok tulajdonosa – tulajdonosi
hozzájárulását adja a Dunabogány2 T-Mobile állomás optikai ellátása megnevezésű ST-076K/2013. témaszámú engedélyezési terv (készítő: STENTOR MI Mérnöki Iroda Kft. - 2310
Szigetszentmiklós, Határ út 45/14.) megvalósításához az alábbi feltételekkel:
A Hegyalja utca átfúrással történő keresztezése után a templom kő támfalának aljánál a
tervezett nyomvonal megváltoztatása szükséges a támfal statikai állapota miatt.
A kő támfalon közvetlenül a gyaloglépcső/járda és az első támfalpillér közötti falon kell
felvezetni a kábelt, a gyaloglépcsőnél lefektetett gázvezeték miatt szükséges védőtávolság
figyelembe vételével, a mellékelt tervrajzi jelölés szerint.
A támfal tetején a kábel bádoglemezben történő tervezett átvezetése helyett a támfal tetejétől
60 cm-re átfúrással kell a kábelt védőcsőben a templomkert szintjére vezetni.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
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Határidő: a döntést követő 8 napon belül
b) Hegyakók Egyesülete útépítési kérelme
Pályi Gyula ismertette, hogy az egyesület 500 e Ft saját forrást ajánl fel a Svábhegyen szükséges
útjavítások támogatására, kérik, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint az Önkormányzat is legalább
ugyanekkora összeget fordítson a területen útjavításra.
A Képviselő-testület az árvízi vis maior elszámolás után visszatér a kérésre.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 21:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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