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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 20-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Dr. Németh József jegyzı
Oláh Józsefné gazd. vez. fıtanácsos
Spáthné Faragó Éva igazgató
Kammerer Istvánné óvodavezetı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Közölte, hogy Schuszter Gergely jelezte, nem tud részt venni a képviselı-testületi
ülésen, kimentette magát, külföldön tartózkodik.
Ismertette a napirendi pontokat, javasolta, hogy a meghívó szerint 2. és 3. napirendi pont tárgyalási
sorrendjét cserélje fel a Képviselı-testület, továbbá az Egyebek napirend keretében zárt ülésen javasolta
sürgısséggel tárgyalni a Tájékoztató a tervezett dunabogdányi rehabilitációs központ projektrıl tárgyú
napirendet.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A 2012. évi költségvetés elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Partnerkapcsolatunk 2012. évi várható eseményei, programok
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 7/1995. (VII.
3.) önk. rendelet felülvizsgálata, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §. (1)
bekezdésében elıírt kötelezettség teljesítése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A 2012. évi költségvetés elfogadása
Pályi Gyula ismertette a költségvetés fıösszegét, továbbá külön-külön az önkormányzat és az
intézmények költségvetésének fıösszegét. Az 5/A mellékletben javasolt módosításokat a beterjesztett
javaslathoz képest, így a Rákóczi Szövetség részére 30e Ft összegő támogatást javasolt a BELA
Alapítvány támogatásának terhére, továbbá a Pilis-Dunakanyar Hírmondó 150e Ft összegő támogatását
indítványozta a tartalék terhére.
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Fehérvári Anna ismertette Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntését. Az
elıterjesztett módosító javaslattal kapcsolatban kifejtette, hogy a szőkös és takarékos gazdálkodás miatt
idén a BELA Alapítvány támogatásának elhagyását, továbbá az Egyéb alapítvány sor kivételét javasolná,
a Hegylakók Egyesületét 100e Ft-tal támogatná, viszont a Katolikus Egyház támogatását 50 e Ft-tal
300e Ft összegre növelné, hiszen kötelezı önkormányzati feladatot látnak el. A Pilis Dunakanyar
Hírmondó támogatását nem javasolja, ugyanakkor a Polgári Nyugdíjas kör részére 20e Ft összegő
támogatást javasol.
Gräff Albertné a Rákóczi Szövetség ösztöndíj programjának támogatásával kapcsolatban elmondta,
hogy az önkormányzati támogatás helyett szervezzenek győjtést erre a célra a községben.
Liebhardt András elmondta, hogy a költségvetési helyzetre tekintettel a BELA Alapítvány idei
támogatásának elhagyását el tudja fogadni, a győjtésre pedig több alkalmas esemény is kínálkozik.
Fekete Péter szerint az Egyéb alapítványok sor felosztható most a Rákóczi Szövetség és a Polgári
Nyugdíjas Kör részére.
A Képviselı-testület Fehérvári Anna javaslatát – mely a BELA Alapítvány támogatásának elhagyására
irányult – 3 igen és 3 nem szavazattal elvetette.
A Képviselı-testület Pályi Gyula javaslatát – mely a Pilis-Dunakanyar Hírmondó 150e Ft összegő
támogatására irányult – 2 igen és 4 nem szavazattal elvetette.
A Képviselı-testület Fehérvári Anna és Fekete Péter javaslatát – mely a Polgári Nyugdíjas Kör részére
20e Ft összegő támogatás betervezésére irányult az Egyéb alapítványok sor terhére – 5 igen és 1 nem
szavazattal támogatta.
A Képviselı-testület Fehérvári Anna javaslatát – mely a Hegylakók Egyesülete részére 100e Ft összegő,
a Római Katolikus Egyház részére pedig 300e Ft összegő támogatás betervezésére irányult – 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.
A Képviselı-testület Pályi Gyula javaslatát – mely a BELA Alapítvány részére 40e Ft összegő, a Rákóczi
Szövetség részére pedig 10e Ft összegő támogatás betervezésére irányult azzal, hogy a beterjesztett
költségvetési javaslathoz képest így 50e Ft-tal a tartalék összege emelkedik – 6 igen szavazattal
támogatta.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
16/2012. (II. 20.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése alapján a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót
tudomásul veszi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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 4/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletét
a 2012. évi önkormányzati költségvetésrıl.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
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2. Napirendi pont: Partnerkapcsolatunk 2012. évi várható eseményei, programok
Spáthné Faragó Éva tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az általános iskolások csereutazása
évente egyszer történik. 2009-ben elmaradt a kiutazás, helyette 2011. tavasszal utaztak a dunabogdányi
diákok Leutenbachba, a német diákokat pedig 2012 tavaszára várták volna, ehelyett azonban 2011
ısszel érkeztek a német diákok. Az idei évtıl kezdve visszaáll az éves váltás, mindig ısszel, egyeztetett
idıpontban lesznek az utazások, így 2012-ben a bogdányi iskolások utaznak Németországba. Az utazás
költségeinek fedezésére pályázati lehetıséget és támogatást kívánnak igénybe venni
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
17/2012. (II. 20.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dunabogdány-Leutenbach
partnerkapcsolat 2012. évi várható eseményeirıl, programokról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
3. Napirendi pont: Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 7/1995. (VII. 3.) önk. rendelet felülvizsgálata, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 18. §. (1) bekezdésében elıírt kötelezettség teljesítése
Dr. Németh József ismertette az elıterjesztést. A nemzeti vagyonról szóló törvény 2. sz. melléklete a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonba tartozóként jelöli meg a többségi
önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó
gazdasági társaságban fennálló társasági részesedéseket. Ezen rendelkezés miatt a vagyonrendeletben
nevesíteni kell az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságot a forgalomképtelen vagyoni körben. Elmondta, hogy
további ilyen vagyonelemeket más törvények, továbbá - az elıírt határidıben megalkotott rendelet útján
- maguk az önkormányzatok is meghatározhatnak.
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 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
7/1995. (VII. 3.) önk. rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
4. Napirendi pont: Egyebek
a) Atlantis Visegrád Kft.-vel kötött úszómő üzembentartói jog
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a Kft.-vel kötött szerzıdést és annak módosítását is. A Képviselıtestület egyetértett abban, hogy az úszómő értékesítéséhez, illetve értékének megállapításához
szakembert keressen az Önkormányzat és értékbecslés készüljön, továbbá abban is, hogy az
üzembentartó Kft.-t keressük meg vételi ajánlat adása érdekében.
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b) Kerékpárút szolgalmi jog rendezése
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette az MNV Zrt.-tıl az üggyel kapcsolatban érkezett levelet.
c) A 2012. március havi képviselı-testületi ülés idıpontja
Pályi Gyula ismertette Schuszter Gergely kérését, mely a márciusi rendes képviselı-testületi ülés
idıpontjának megváltoztatására irányult, a tervezett március 5. napja helyett 12-én tartaná a Képviselıtestület az ülését.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
18/2012. (II. 20.) 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. március 5-ei rendes ülés napját 2012. március
12-ére módosítja.
A határozat többi része változatlanul hatályban marad.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
d) Tájékoztató a tervezett dunabogdányi rehabilitációs központ projektrıl
A 4/c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 19:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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