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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 12-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat. Sürgősséggel kéri napirendre venni a Művelődési Ház igazgatói állás
pályázat kiírása tárgyú napirendet nyílt ülésen, valamint a Kitüntetés adományozása tárgyú zárt ülési
napirendet.
A meghívó szerinti sorrendhez képest a tárgyalási sorrend változik, Verebélyi Ákos tankerületi központ
igazgató kérésére a meghívó szerinti 1. napirend a Polgármesteri beszámoló előtt kerül tárgyalásra, míg a
meghívó szerinti 7. napirend a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megállapítása napirendet
követően.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
kiegészítésekkel együtt.
Napirendi pontok:
1.

A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megállapítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Tájékoztató a helyi adóztatásról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

A Dunabogdány Község Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény állami
működtetésbe vételével összefüggő szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

Művelődési Ház igazgatói állás pályázat kiírása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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9.

Vízi közmű vagyonnal kapcsolatos döntés
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

10. Kitüntetés adományozása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Dr. Németh József: A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az államháztartásról szóló törvény
alapján az Önkormányzat rendeletet alkot az átmeneti időszak költségvetési gazdálkodásáról. Az
átmeneti költségvetéssel biztosítani kívánjuk a pénzügyi egyensúlyt a költségvetési rendeletünk
elfogadásáig. Az alapellátási feladatok finanszírozása így biztosított lesz. Az átmeneti időszakban
eszközölt kifizetések a 2017. évi költségvetés részét képezik.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 16/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét
a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2. napirendi pont: A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Dr. Németh József: A belső ellenőri feladatokat ellátó SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. előkészítette a
2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, mely három területre terjed ki. Egyrészt a maradvány
megállapítás vizsgálatára, másrészt az Óvoda működése dokumentálási rendjének vizsgálatára, valamint
a tulajdonosi joggyakorlás rendjének vizsgálata tárgykörre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
122/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a határozat mellékletét képező Dunabogdány Község
Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: a terv végrehajtására: az ellenőrzési ütemterv szerint
3. napirendi pont: A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megállapítása
Dr. Németh József: Ismerteti a munkaterv tervezetét. A Képviselő-testület rendes üléseire – főszabály
szerint – a hónap második hétfőjén kerül sor 17 órától.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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123/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján elfogadja a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét, a határozat mellékletét
képező tartalommal.
2. A Képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy a határozat mellékletében szereplő
javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2017. évi munkatervét, amelyet –
tájékoztatásul a Képviselő-testület februári ülésére terjesszenek elő.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Tájékoztató a helyi adóztatásról
Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad az adózási munkáról. Iparűzési adó vonatkozásába 36 db
felszólító levél került kiküldésre a 2015. évi és korábbi elmaradások ügyében. Ennek hatására 16
vállalkozás rövid határidőn belül rendezte bevallási és fizetési kötelezettségét, több vállalkozással
folyamatos a kapcsolattartás. Elmaradt iparűzési adó 1.031.000,- Ft folyt be a lépéseink nyomán,
továbbá egyéb adótartozás 660.000,- Ft 2016. október 31-ig. Tizenegy vállalkozás van, melyek
várhatóan 1 M Ft feletti iparűzési adófizetők a faluban.
Gépjárműadó esetében az 1 éven túli hátralékosok esetében folyamatosan él az adóhatóságunk a
gépjárművek forgalomból történő kivonásával. Idén eddig 35 tulajdonos esetében került sor erre, akik
közül 13 fő teljes tartozását rendezte időközben, 7 fő 50 %-ot megfizetett a másik felére fizetési
halasztást kért.
Az építményadó esetében a legkisebb az elmaradás.
Ismerteti az adóbevételek alakulását az elmúlt három év vonatkozásában.
5. napirendi pont: A Dunabogdány Község Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény
állami működtetésbe vételével összefüggő szerződések jóváhagyása
Schuszter Gergely: Köszönti Verebélyi Ákos tankerületi központ igazgatót és Spáthné Farragó Éva
intézményvezetőt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2016. július 1. napjától
hatályos módosításra tekintettel, 2017. január 1. napjától a köznevelési intézmények működtetése az
önkormányzatok helyett a tankerületi központok feladatkörébe kerül.
A hivatkozott jogszabályi változás alapján az Általános Iskola fenntartásán túl, a működtetés is állami
feladattá válik 2017. január 1. napjától oly módon, hogy a működtetés érdekében az Általános Iskola
ingatlana (1129/7 hrsz.) a Váci Tankerületi Igazgatóság ingyenes vagyonkezelésébe kerül, a tulajdonjog
az Önkormányzaté marad. Ez a vagyonkezelési jog mindaddig megilleti a tankerületi központot,
ameddig az adott ingatlanban a köznevelési közfeladatot az adott tankerületi központ ellátja.
A hivatkozott jogszabály arra is kitér, hogy 2017. január 1. napjától a tankerületi központ
foglalkoztatotti állományába kerülnek azok a munkavállalók, akik a köznevelési intézmény
működtetését illetve a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat látnak el. Ennek alapján az
Önkormányzat személyi állományából 3 státusz (1 fő iskolai gondnok és 2 fő takarító) kerül átadásra a
tankerületi központnak.
Ami a fejlesztéseket, beruházásokat érinti: az Önkormányzat be kívánja fejezni az iskolaudvar
rekonstrukciót, a falakon belül viszont már a vagyonkezelő feladata és finanszírozása mellett
történhetnek ilyen munkák.
A Tanuszoda és a Sportcsarnok marad önkormányzati körben, a fenntartó Váci Tankerületi Igazgatóság
a dunabogdányi iskolások után is fizetni fogja a Sportcsarnok esetében a testnevelés órák utáni
4

igénybevételt, a Tanuszoda esetében pedig az Nkt. által előírt ún. kötelező úszásoktatás óráit. A
dunabogdányi iskolások esetében továbbra is megmarad az 1-6. évfolyamon a heti úszásóra.
Az állami működtetés alól az Általános Iskola melegítő konyhája kivételt képez, mivel a
gyermekétkeztetés a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21/A. és 21/C. §-a alapján továbbra is önkormányzati feladat marad a tankerületi központ által
fenntartott és működtetett intézmény tekintetében is.
Az Önkormányzat központi feladatfinanszírozása vonatkozásában kérdés még, hogy változik-e a
beszámítás összege, mértéke azzal összefüggésben, hogy az iskola működtetési feladatai kikerülnek az
önkormányzati feladatok közül. Bár a 2017. évre szóló központi költségvetési törvény már elfogadásra
került, de a MÁK adatszolgáltatás mindig csak január elején érkezik meg a pontos számadatokkal, ezért
addig csak bízni tudunk abban, hogy számításaink jók és pontosak, hiszen az iskolai átadás-átvételhez
kapcsolódó megállapodásokat december 15-ig alá kell írni.
Verebélyi Ákos: A fenntartást átvevő Váci Tankerületi Igazgatóság képviseletében megnyugtatólag
elmondja, hogy mindent megtesznek a lehetőségeik határáig. Etekintetben az utolsó fél év szintjét
kívánják alapnak tekinteni és tartani a jövőben is. Az összeállt szerződéscsomag egy alap-megállapodás a
jövőre nézve, kiindulási pont. Természetesen vannak olyan részei, amin nem lehet változtatni (pl.
működtetési jog), de egyebekben rugalmasan állnak hozzá. Kiegészíthető újabb melléklettel adott
esetben (pl. beruházás, karbantartás, ami az eredeti állapothoz képest változással jár). Szakmai
kérdésekben változás nincs, hiszen a fenntartói feladatok már 2013. január 1-től állami kézbe kerültek.
Spáthné Faragó Éva: Az utóbbi félévben szakmai oldalon és anyagi források szempontjából is biztató
és megnyugtató a helyzet. Reméli, hogy ez az irány fog a jövőben is folytatódni, az Önkormányzat
együttműködésével.
Rokfalusy Balázs: A jövőben szakmai ötletekkel, javaslatokkal kihez lehet majd fordulni.
Verebélyi Ákos: Elsődlegesen az intézményvezetőhöz. Tájékoztatást ad arról, hogy létre fog jönni
majd egy konzultatív testület, amelyben a Tankerület képviselője, az intézményvezető, a polgármester és
a szülői közösség képviselője vesz részt.
Rácz Balázs: Milyen anyagi mozgástér várható a jövőben állagmegóvás, karbantartás területén.
Verebélyi Ákos: A költségvetésük gyakorlatilag összeállt. Ebben intézményekre bontva a kötelező
feladatok finanszírozása az elsődleges. Ezen felül képeznek egy tartalékkeretet (1,5 %), amihez nem
nyúlnak. A két összeg közötti rész áll rendelkezésre az elvégzendő ilyen jellegű feladatokra, amelyek
esetében rangsorolást végeznek majd. Ahová kell, oda rendelik ezt a forrást, ahová nem kell, oda ebből
nem költenek.
Gräff Albertné: Reményét fejezi ki, hogy a jól karbantartott intézmények nem fognak hátrányt
szenvedni ezen okból, és lesz egy fix keret minden intézménynek.
Verebélyi Ákos: Fix keretet nem terveznek. Koncepciójuk: azonnali megoldás a probléma
felmerülésekor és állagmegőrzés.
Spáthné Faragó Éva: Szakmai feladatokra van fix, normatív jellegű ellátás, ami jóval több mint eddig.
Schuszter Gergely: Az intézményvezetői és az intézményegység-vezetői pályázat esetében továbbra is
megmarad az önkormányzati véleményezési jogkör, ill. a nemzetiségi önkormányzat egyetértési joga.
Eszközpótlások kérdése: a tulajdonjog itt sem változik, a pótolt eszköz önkormányzati tulajdon lesz,
ugyanez igaz a zeneiskolai hangszerek esetére is.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
124/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola állami működtetésbe és vagyonkezelésbe vétele
érdekében szerződést köt a Váci Tankerületi Központtal.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja
- a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola állami működtetésbe vételével
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek, létszám átadásátvételéről szóló Megállapodást;
- a vagyonkezelési szerződést, valamint a költségmegosztási megállapodást.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban írt szerződések aláírására,
valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szerződés aláírására 2016. december 15.
6. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
A falugyűlésre 2016. november 17-én került sor.
A vadkárelhárító vadászat jövőbeni rendjéről volt egyeztetés a Hivatalban. Az elejtést irányító személy
Vogel Szigfrid lesz.
Képviselő-testületi köszöntések:
 Polláck Ferenc 95 éves születésnap.
7. napirendi pont: Egyebek
a) Az Általános iskola és az Óvoda ill. a József A. utca összekötésének terve
Schuszter Gergely: Ismerteti és bemutatja az Általános iskola és az Óvoda ill. a József A. utca
összekötésének tervét. Ismerteti a bizottsági ülésen elfogadott koncepcióhoz képest a változásokat és
ennek okait (építési telekméret nem fog tudni kialakulni egyelőre).
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
125/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat
mellékletét képező tervváltozat szerint véglegesíti az Óvoda utca, ill. a József Attila utca és az
Általános Iskola összekötésére irányuló tervet.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a TANDEM Mérnökiroda Kft. értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
b) Áramkör rekonstrukció
Schuszter Gergely: Ismerteti a kérelmet. A József A. utca esetében tárgyalást kell kezdeményezni az
útrekonstrukcióval összefüggésben, a többi utca esetében rendben van a terv. A tárgyalás lényege az
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lenne, hogy a József A. utca esetében várják meg az utca tervezését, ugyanis lehetséges, hogy
oszlopáthelyezésre lesz szükség. A földkábelezés lenne adott esetben a legideálisabb, de az költséges is.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
126/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 233 hrsz.-ú kivett közterület, és a Dunabogdány 90 hrsz.-ú kivett közterület
tulajdonosa és kezelője – a Kálvária utca, Szent Donát utca, Hegy utca és a Plébánia utca
vonatkozásában közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, 49552 sz. tr.
állomás 0,4 kV-os áramköreinek rekonstrukciója 0,4 kV csupasz vezeték átépítése szigeteltre
munka elvégzéséhez a csatolt T-16/225. munkaszámú engedélyezési tervdokumentáció (készítő:
Észak Budai Zrt.) alapján.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – mint a Dunabogdány 1103 hrsz.-ú kivett közterület
tulajdonosa és kezelője – a József Attila utca vonatkozásában közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását nem adja meg a Dunabogdány, 49552 sz. tr. állomás 0,4 kV-os áramköreinek
rekonstrukciója 0,4 kV csupasz vezeték átépítése szigeteltre munka elvégzéséhez a csatolt T16/225. munkaszámú engedélyezési tervdokumentáció (készítő: Észak Budai Zrt.) alapján.
Indok: a József Attila utca esetében az Önkormányzat szándékában áll az utca
rekonstrukciójának tervezése, mely a közművek elhelyezkedését is érint(het)i, erre tekintettel
indokolt az utca felújítási tervek bevárása.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
c) Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Schuszter Gergely: Ismerteti a kérelmet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
127/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 650 hrsz.-ú kivett közterület tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Svábhegy utca 616/5 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása
megnevezésű – T-2016/028. számú műszaki tervdokumentáció (készítő: URBAVILL Kft.)
megvalósításához.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Művelődési Ház igazgatói állás pályázat kiírása
Dr. Németh József: Ismerteti a pályázat lebonyolítási rendjét, várható határidejét, a pályázati
feltételeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak közművelődési területre vonatkozó
végrehajtási rendelete alapján.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2012. (II. 8.) önkormányzati
határozatával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról
rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a Művelődési Ház Dunabogdány intézmény
igazgatói feladatainak ellátásával 2012. február 8. napjától 2017. január 31-ig Liebhardt Andrást bízta
meg.
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján magasabb vezető és
vezető megbízás ellátására pályázatot kell kiírni.
A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a pályázati felhívásnak tartalmaznia
kell: a vezetői megbízatás feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat, a megbízás kezdő időpontját, a
pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet.
Schuszter Gergely: A véleményező bizottság elnökének Bánáti Bencét, tagjainak pedig dr. Hidas
Andrást és Rokfalusy Balázst javasolta, akik a felkérést vállalták.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
128/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a és a 23. §-a, és a végrehajtásáról rendelkező 150/1992.
(XI. 20.) Kormányrendelet alapján – a határozat mellékletét képező tartalommal - pályázatot ír ki a
Művelődési Ház Dunabogdány intézmény igazgatói állásának betöltésére.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
Jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban foglalt pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint a helyben szokásos
módon történő megjelentetéséről.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére: a döntést követő 8 napon belül.
129/2016. (XII. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6)
bekezdése alapján a Művelődési Ház, Dunabogdány igazgatói állására érkező pályázatok
véleményezésére az alábbi összetételű bizottságot kéri fel:
Elnök: Bánáti Bence
Tagok: - Dr. Hidas András
- Rokfalusy Balázs
- közalkalmazotti képviselő
- a reprezentatív szakszervezet delegáltja
- országos szakmai szervezet képviselője
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Vízi közmű vagyonnal kapcsolatos döntés
10. napirendi pont: Kitüntetés adományozása
A 9., 10. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 20:30 órakor bezárta.
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K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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