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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 7-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 5 fıvel
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. kérelme a 2012. április 15-tıl alkalmazható közszolgáltatási díj
elfogadásáról, illetve a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján kérhetı díjkompenzációról.
Lakossági hulladékszállítási díjak megállapítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. kérelme a 2012. április 15-tıl alkalmazható
közszolgáltatási díj elfogadásáról, illetve a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján kérhetı
díjkompenzációról. Lakossági hulladékszállítási díjak megállapítása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy álláspontunk szerint nincs ellentmondás a
közszolgáltatási szerzıdés és a vonatkozó jogszabályok között, a közbeszerzési eljárás során a
közszolgáltató által többletként vállalt korlát keretei között van mozgástér. A szerzıdés egyértelmően
rendelkezik arról is, hogy felmondást követıen nincs mód díjemelésre a közszolgáltató részérıl, a
közszolgáltató változatlan áron köteles gondoskodni a hulladék elszállításáról. Kormányhivatali
állásfoglalás is kimondja azt, hogy a közszolgáltató nem jogosult új kalkuláció benyújtására, a díjemelés
menetét a 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint a közszolgáltatási
szerzıdésnek kell tartalmaznia, melytıl eltérni nem lehet. Így a 2012. május 29-én küldött, majd a 2012.
június 4-én szóban tett ajánlatát nem áll módunkban figyelembe venni. Javasolta ezért a 149/2011. (XII.
5.) önkormányzati határozat megerısítését, az Önkormányzat továbbra is az abban foglaltakat tartja
érvényben lévınek a 2012. évre.
A lakossági közszolgáltatási díjak megállapítása is szükséges októberig, az új közszolgáltató
közbeszerzéssel történı kiválasztásáig. Január-májusi idıszakban a befagyasztott 2011-es lakossági
díjakon történt a számlázás. Mivel nullszaldósan kell beszedni a január-szeptemberi idıszak költségeit,
június és szeptember közötti idıszakban kell beszedni a különbözetet. Az elvégzett számítás szerint ez
legalább 31,6 %-os emelést jelent. Az emelés a június 4-i ülés 1. napirendi pontjához csatolt elemzés
szerint a jogszabályi nettó 650,- Ft / 120 liter edény ürítési korláton belül van. Októbertıl az új
közbeszerzési eljárás szerinti árak alapján kell majd továbblépni.
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Heim Ferenc javasolta azt, hogy a lakossági díjak emelése 35-%-os mértékő legyen, mellyel a
Képviselı-testület egyetértett.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
64/2012. (VI. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. igazgatójának 2012. június 4-én tett ajánlatát nem áll módjában
elfogadni.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – megerısítve a
149/2011. (XII. 5.) önkormányzati határozatát – a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött
közszolgáltatási szerzıdés 2012. évre érvényes közszolgáltatási díját 13.530.378,- Ft + ÁFA/év
összegben, továbbá Számlázás, díjbeszedés, nyilvántartás, hátralékkezelés címén megállapított
díjat 2.121.913,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg.
Gräff Albertné 17 órakor megérkezett az ülésre, a testület 6 fıvel határozatképes.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2012. (VI. 7.) önkormányzati rendeletét
a környezetvédelemrıl szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
2. Napirendi pont: Egyebek
a) Likviditási helyzet
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy sajnálatos módon a tervezett bevételek
elmaradnak idıarányosan, az értékpapír állományt ezért fel kellett szabadítani, továbbá a kiadásokat is
súlyuk szerint ütemezni kell. A bevételek növelése érdekében minden rendelkezésre álló eszközt
igénybe kell venni: behajtások adóslista közzététele. Ezek várható hatása bizonytalan. Szükséges annak
felmérése is, hogy milyen vagyon hasznosítható, bár a kereslet eléggé lecsökkent az utóbbi idıben. Meg
kell vizsgálni azt is, hogy a kiadási oldalon milyen megtakarításokra van lehetıség.
Felkérte a gazdálkodási vezetı fıtanácsost, hogy készítsen kimutatást a kiadásokról és a biztos befolyó
bevételekrıl, ami alapján látható lesz, hogy likviditási kérdésrıl van szó, vagy a költségvetés áttervezése
szükséges. Felkérte továbbá, hogy egy esetleges folyószámlahitel-keret feltételeirıl a számlavezetı
pénzintézettıl és más pénzintézetektıl kérjen be tájékoztatást.
Felkérte továbbá a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a kérdést tőzze
napirendjére.
Fehérvári Anna tájékoztatta a Képviselı-testülete, hogy 2012. június 18-án 17:00 órára hívja össze a
Bizottság ülését.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 17:40 órakor bezárta.
K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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