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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 26-án
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. Schuszter Gergely jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, kimentette magát, Gräff
Albertné pedig késıbb érkezik.
Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítésérıl, és a 2013. évi
költségvetési koncepcióról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat új intézményfenntartó társulásának létrehozása. A
társulási megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. A DPÖTKT és Csobánka Község Önkormányzata közötti peres eljárás továbbfolytatására
Szentendre megbízása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. A DÖT Társulási Megállapodás módosításának felülvizsgálata. A Pest Megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevétele
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves
teljesítésérıl, és a 2013. évi költségvetési koncepcióról
Oláh Józsefné részletesen ismertette a 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesülését, melyet a
Pénzügyi Bizottság az elmúlt hónapokban folyamatosan figyelemmel kísért. 2012. szeptember 30.
napjáig a bevételek 74,5 %-os szinten, a kiadások 70,9 %-os szinten teljesültek. A tervezett bevétel
elmaradások miatt ez a látszólag kedvezı kép felborul év végére, a bevételi oldalon elmaradó
jelentısebb bevételek következtében kb. 8 M Ft hiány mutatkozik év végére. Ismertette a pályázatok
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2012. évi pénzügyi alakulását. Tájékoztatást adott arról, hogy az Önkormányzat 48 M Ft adótartozást
kezel, melynek behajtását folyamatosan, számos módon próbáljuk megtenni.
A 2013. évi költségvetési koncepció esetében részletesen ismertette a 2013-tól alapjaiban megváltozó
önkormányzati feladatellátás és finanszírozási rendszer legfıbb elemeit. Az új finanszírozási struktúra
elszakad az eddigi jellemzıen normatív támogatási rendszertıl. Alapvetı tervezési koncepcióként
jelenik meg az az elv, hogy a finanszírozás átstrukturálásával megnyíljon a lehetıség a korábban az
államadósságot újratermelı alrendszerek fenntartható mőködtetésére. A 2013. évi központi
költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai, ágazati törvények logikáját
követve határozza meg. Részletesen ismertette a közoktatás, a szociális igazgatás, a kulturális feladatok,
közmővelıdés területén bekövetkezı változásokat, továbbá ezzel összefüggésben az eddig a helyi
önkormányzatokat megilletı átengedett, helyben maradó bevételek körében bekövetkezı változásokat.
Tekintettel arra, hogy az átalakított támogatási rendszer, és benne elsısorban az általános
önkormányzati támogatás várható összege nem ismert, így egyelıre a jövı évi számított bevétel és
kiadás összege jelenleg még nem határozható meg a koncepcióban.
Heim Ferenc kérte, hogy a Bogdányi Híradóban a helyi adóbefizetésre, annak fontosságára újra hívjuk
fel a lakosság figyelmét.
Oláh Józsefné elmondta, hogy a költségvetési rendelet-módosítás a 2012. szeptember 30. napjáig
beérkezett változások átvezetését tartalmazza, így többek között a kereset-kiegészítés összegeinek
átvezetését az önkormányzatnál és intézményeinél, a lakásfenntartási támogatás körében a pótigény
átvezetését.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
118/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. I-III. negyedéves
gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
119/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elhangzottak figyelembe
vételével elfogadta, hogy az önkormányzat a 2013. évi költségvetési koncepcióját decemberben
kiegészíti a jövı évi várható számított bevétel és kiadás összege ismeretében.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
2. Napirendi pont: A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Dr. Németh József ismertette a rendelettervezetet. A helyi adók közül a rendelettervezetben az
idegenforgalmi adó emelése a korábban már elhatározott két ütemben megvalósuló emelés második
részét jelenti. Emellett az üdülés céljára használt építmények után fizetendı építményadó emelését
tartalmazza a rendelettervezet. A mértékben átlag 44 % a kommunális hulladékszállítás díja, ezt a
hányadot az új, közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes közszolgáltató részére fizetendı díj
figyelembe vételével 46 %-os mértékben emelni szükséges, hasonlóan az állandó lakosok által fizetett
szemétdíjhoz. Ez az építményadó mértékét tekintve 20 %-os emelést jelent.
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Liebhardt András javasolta a helyi iparőzési adó 0,1 %-os emelését, ez az emelés nem olyan mérték,
aminek elmaradása tenné vonzóvá a települést a vállalkozások számára, viszont több millió forint
bevételt jelent.
Heim Ferenc elmondta, hogy egy évvel ezelıtt ı javasolta az iparőzési adó 2 %-ra emelését, ezzel a
javaslattal 1,9 % lenne, a bizonytalan jövı évi finanszírozás ellenére nagyobb emelést nem javasolna.
A Képviselı-testület Liebhardt András azon indítványát, mely az iparőzési adó évi 1,9 %-ra történı
emelésére irányult, 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatta.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 17/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról szóló
18/2007. (XII. 19.) önk. rendelete módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány Község
Önkormányzata 18/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetésrıl szóló
4/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
3. Napirendi pont: A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat új intézményfenntartó társulásának
létrehozása. A társulási megállapodás jóváhagyása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A DPÖTKT Társulási Tanácsa 2012. november 19-ei ülésén
döntést hozott arról, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartását 2013. január 1-tıl az
intézmény fenntartására létrehozandó intézményfenntartó társulás számára adja át, melyben az
együttmőködésben eddig is részt vevı 10 település fog részt venni.
A jövıben a munkaszervezeti feladatokat ellátó Szentendre Város Polgármesteri Hivatala elkészítette az
új Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását,
továbbá a fenntartott intézmény székhelyeként szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési
szerzıdést. Ezen dokumentumok Képviselı-testületek általi jóváhagyása szükséges.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
120/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napjától hatályos 41. § (4) bekezdése alapján, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § szerinti
Családsegítés, valamint az gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 39-40. § szerinti Gyermekjóléti szolgáltatás, Gyermekjóléti szolgálat
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biztosítására – a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási
megállapodását, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi a Szentendre Város Önkormányzata és a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás között a Szentendre
belterület 3330 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. szám
alatti, 1452 m2 alapterülető, lakóház és udvar megnevezéső ingatlan és az abban található
ingóságok vagyonkezelése tárgyú Vagyonkezelési szerzıdést.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: Szentendre Város Polgármestere értesítésére: azonnal
4. Napirendi pont: A DPÖTKT és Csobánka Község Önkormányzata közötti peres eljárás
továbbfolytatására Szentendre megbízása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy Pomáz Város Önkormányzata korábbi
nyilatkozatát megváltoztatva nem kívánja ellátni a perbeli képviseletet a Társulás megszőnését követıen,
így miután más település nem jelentkezett Szentendre fogja a peres eljárást továbbvinni. Ennek
következtében módosítani kell a 111/2012. (XI. 12.) önkormányzati határozatot.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
121/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának megszüntetése tárgyú, 111/2012.
(XI.12.) önkormányzati határozatát (a továbbiakban: Határozat) módosítja:
A Határozat 2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a DPÖTKT
Társulási Tanácsának azon döntéseit, melynek értelmében…)
„2. Szentendre Város Önkormányzata a DPÖTKT-nak Csobánka Község Önkormányzata elleni
pénzügyi követelése behajtására irányuló peres és egyéb eljárásokkal kapcsolatos feladatok megrendelése és
a feladatok elvégzésének ellenırzése során a DPÖTKT perbeli jogutódjaként eljárjon sikerdíj fejében;”
A Határozat módosítással nem érintett része változatlanul érvényes.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kistérségi Iroda értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
5. Napirendi pont: A DÖT Társulási Megállapodás módosításának felülvizsgálata. A Pest Megyei
Kormányhivatal törvényességi észrevétele
Pályi Gyula elmondta, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a távszavazás
bevezetése miatt, a 2013. január 1-tıl hatályos, új társulási törvény értelmében erre nincs mód.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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122/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
DUNAKANYAR Tőzvédelemre és Kihelyezett Mentıszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött
Önkormányzati Társulás (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) 2011. július hó 21. napján kelt
Társulási megállapodásának alábbi módosításához hozzájárul:
Törlésre kerül a Társulási megállapodás 2012. augusztus hó 16. napján kelt módosítással beiktatott
6.1.6. pontja, tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakta.
A Képviselı-testület a DÖT társulási megállapodás módosítása (távszavazás) tárgyú 85/2012. (VII.
16.) önkormányzati határozatát visszavonja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
6. Napirendi pont: Egyebek
a) A 2012. december havi képviselı-testületi ülés idıpontja
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
123/2012. (XI. 26.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete „A Képviselı-testület 2012. évi
munkatervének elfogadása” tárgyú 2/2012. (I.11.) önkormányzati határozat mellékletét képezı
2012. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a 2012. december 3-ai rendes ülés napját 2012.
december 10-re módosítja.
A határozat többi része változatlanul hatályban marad.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
Gräff Albertné 18:15 órakor megérkezik az ülésre, a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.
b) Havas Jánosné panasza
Pályi Gyula elmondta, hogy egy korábbi birtokvédelmi ügy kapcsán a panaszos megkereste ıt,
melyben elıadta, hogy a kémény zajkibocsátása ügyében nem javult a helyzet. Javasolta annak
mérlegelését, hogy az önkormányzat zajmérést rendeljen meg.
Dr. Németh József ismertette a birtokvédelmi eljárás részleteit, a határozat tartalmát és a végrehajtási
intézkedéseket.
Fehérvári Anna nem támogatta az önkormányzati megrendelést, tekintettel arra, hogy nincsen fedezet
rá.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy amennyiben a panaszos továbbra is zavarónak tartja a
kémény zajkibocsátását, saját költségen végeztethet zajmérést, az Önkormányzatnak nincsen forrása a
mérés elvégzésére.
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c) Hitelállomány kimutatás
Pályi Gyula elmondta, hogy az önkormányzatok kormányzat által bejelentett konszolidációja keretében
Hadházy Sándor országgyőlési képviselı 2012. november 29-én keresi fel Önkormányzatunkat és
egyeztet a hiteladósság átvállalás összegérıl és részleteirıl. Kiosztotta a tárgyaláshoz összeállított
táblázatot az egyes hiteleinkrıl. Az 5000 fı alatti települések esetében teljes átvállalás történik, vagyis a
Magyar Állam kifizeti, illetıleg célhoz kötött támogatást nyújt a hitelekbıl 2012. december 12-én
fennálló tartozás teljes összegének törlesztéséhez.
d) Közfoglalkoztatás 2013-ban
Pályi Gyula beszámolt a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által összehívott
november 26-i közfoglalkoztatási konferencián elhangzottakról. 2013-ban súlyozottan a Start
munkaprogramokat fogják támogatni, a többi támogatási forma vissza fog szorulni, tartós
munkahelyteremtés irányába kell elmozdulni. Januárban fogják a projektterveket megtárgyalni, a
tervezéshez szükséges segédleteket napokon belül megküldik.
e) Helyi adókintlévıség behajtása
Liebhardt András javaslatára a Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a helyi adótartozások
behajtása ügyében még idén küldjön a Hivatal felszólítást a tartozás rendezése, illetve részletfizetésrıl
való megállapodás ügyében, 30 napos határidıvel. Ennek eredménytelen elteltét követıen pedig a NAV
felé intézkedünk a behajtás iránt.
Kiemelte, a cél az, hogy védjük a rendben fizetı adózók érdekeit, továbbá hogy beszedjük a helyi
adókat, hiszen a saját bevételek egyik legfontosabb eleme az önkormányzatnál az adóbevétel. Ha valaki
tehát arra nem veszi a fáradságot, hogy a részletekben történı fizetési ütemezést kezdeményezze,
azoknál folytassuk a behajtást.
Pályi Gyula elmondta, hogy emellett a 2013. januári újságban az 5000,- Ft feletti tartozók listáját újra
közzéteszik.
f) Heim Ferenc a Fácános úton a korábbi útjavításból ott hagyott aszfalt elszállítása iránt kérte az
Önkormányzat intézkedését, továbbá jelezte, hogy a Kossuth L. úton a Kıkereszt dőlı felé a járda
melletti korlát rossz állapotban van, javítani, festeni szükséges.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 19:25 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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