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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 1-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Heim Ferenc kimentette magát.
Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Beszámoló a helyi adóztatásról, aktuális pénzügyi helyzetrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Beszámoló a pályázatok helyzetérıl, elszámolásáról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Tájékoztató a közigazgatás átszervezésérıl, az ebbıl eredı feladatokról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Gépjármőhasználat
ZÁRT ÜLÉS!
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Pest Megye kitüntetı díjainak adományozása, javaslattétel
ZÁRT ÜLÉS!
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Szeptember 12-én sikeresen megtörtént két lezárt KMOP pályázat, a fıutcakép javítása, orvosi rendelı
és mővelıdési ház homlokzat felújítása pályázat, illetve a mővelıdési ház és sportpálya öltözı felújítása
pályázat fenntartásának helyszíni ellenırzése.
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Szeptember 16-án nagy létszámú helyi polgár és szomszéd településekrıl meghívott vendég,
polgármesterek, országgyőlési képviselı jelenlétében a néhai Schuszter József polgármesterrıl
elnevezett kerékpárútszakasz és Duna-parti sétány mellett emléktábla avatást tartottunk. Avató beszédet
a volt alpolgármester, Bonifert Ferenc, illetve Németországból, Leutenbach testvértelepülésrıl erre az
alkalomra Dunabogdányba érkezett Jürgen Kiesl polgármester mondott.
Szeptember 20-án kistérségünk jegyzıi Dunabogdányban tartották meg esedékes értekezletüket.
Szeptember 26-án a téli felkészülés keretében ellenıriztettük, szervizeltettük az önkormányzati
intézmények gázkazánjait.
Szeptember 24-én megtörtént a hulladékszállítási közbeszerzési pályázat eredményhirdetése. Október 5ig tart a jogorvoslati idıszak. A nyertes Dunabogdányban az A.S.A Magyarország Kft., elıre láthatóan
október 8-án lesz a szerzıdéskötés. A korábbi közszolgáltató, a KVG Zrt. október 4-én szállítja el
utoljára a lakossági kommunális hulladékot. A szerzıdéskötés után soron kívüli képviselı-testületi
ülésen rendeletmódosítással meg kell határozni az új szolgáltatási díjakat (kb. 45 % drágulás).
A Stampok lovarda-Bergmann tó területére elkészített településrendezési terv módosítására
folyamatosan érkeznek a szakhatósági véleményezések, jóváhagyások. A települési fıépítész és a
tervezık elkezdték a beérkezett észrevételek egyeztetését.
Szeptember 29-én a Dunabogdányi Kertbarátkör rendezésében megtartottuk hagyományos szüreti
felvonulásunkat.
Október 1-én délután Szentendre kezdeményezésére a szentendrei városházán tájékoztatást tartott a
Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás vezetısége a hulladékgazdálkodási projekt, európai
uniós pályázat helyzetérıl, a legsürgısebb teendıkrıl a kistérség vezetıinek.
2. Napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról, aktuális pénzügyi helyzetrıl
Oláh Józsefné tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a 2012. augusztus 31-ei állapot szerint is
fennáll a költségvetésben a 10-12 %-os hiány, ezért a korábbi határozat szerint a dologi kiadásokon
mindenképpen vissza kell fogni. Az idıarányos kimutatásból látható, hogy a Polgármesteri Hivatal és a
Mővelıdési Ház tartja ezt, a többi intézménynél viszont túllépés következett be. Az augusztus 31-ei
állapot szerint összesen 4 M Ft a többlet kiadás mértéke.
Felhívta a figyelmet ezért arra, hogy az egyensúly biztosítása érdekében csak a kimutatás szerinti kiadás
erejéig lehet kötelezettséget vállalni, errıl bizottsági határozat (5/2012 (VI.18.) PTKB határozat) is
született, miszerint az Önkormányzat és intézményei (Általános iskola, Óvoda, Mővelıdési Ház,
Polgármesteri Hivatal) a 2012. évi költségvetésben megállapított összeg 89,5 %-ának megfelelı mértékig
teljesíthetnek kiadásokat.
Ismertette a helyi adóbevételek alakulását 2012. szeptember 21-ei állapot szerint. Az óvatos tervezés
ellenére – ami a tárgyévet megelızı év tényadatait, befolyt adóbevételeit vette alapul – idıarányosan
elmaradás van, a 100 M Ft elıirányzathoz viszonyítva eddig 86 M Ft folyt be az Önkormányzathoz.,
még 5-8 M Ft-nak minimum be kellene folynia, ezt mindenképpen be kell szedni. Ezért is valamennyi
lehetséges behajtási eszközzel élni fog a Hivatal.
Az adófeltöltés december 20-ig esedékes, ennek összege várhatóan 3 M Ft lesz.
A kezelt adóhátralék 44 M Ft, összesen 1042 adózónak van tartozása. Ebbıl 138 adózó 50e Ft feletti
összegő hátralékot halmozott fel, összesen 37 M Ft összegben. Sajnos a kezelt adóhátralékból 17 M Ft
behajtására gyakorlatilag nincsen esély, mivel évek óta felszámolás, végelszámolás alatt álló
társaságokról van szó, ahonnan reálisan befizetés nem várható.
Pályi Gyula szigorú és takarékos gazdálkodást kért valamennyi intézménytıl, továbbá felkérte a
Pénzügyi Bizottságot arra, hogy a 89 %-os teljesítés intézményenkénti egyeztetése tárgyában hívjon
össze bizottsági ülést. Gyakorlatilag azokat a kiadásokat, ami a legszőkebb rezsin felül van, meg kell
szőrni, azokról le kell mondani.
Fehérvári Anna a kintlévıségek behajtásnak fontosságát hangsúlyozta, olyan eszközök igénybe
vételével, ami gyorsabb eredmény eléréséhez vezet, akár személyes vagy telefonon történı egyeztetéssel.
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Gräff Albertné ehhez kapcsolódva kifejtette, hogy felháborítónak tartja elsısorban a becsületesen
fizetıkkel szemben az adófizetés elmulasztását, ami ellen mindenképpen fel kell lépni.
Liebhardt András szerint is szigorú és határozott fellépésre van szükség a hátralékok behajtása
érdekében. Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy adót fizetni kell, ez a közösségnek jár, nem lehet
ezt senkinek sem megspórolni. Egyúttal aggodalmát fejezte ki, hogy a folyamatos mőködés éven túl is
biztosított-e, figyelemmel arra, hogy nagy összegő helyi adó bevétele jövı év márciusában lesz az
Önkormányzatnak.
Pályi Gyula ismertette az egészséges életmód pályázatból még várható bevételeket, a kifizetéshez
szükséges elszámolás készül. A likvidhitelt 2012. december 21-én le kell zárni, törvényi szabályozás
értelmében év végi fordulónapon nem lehet ilyen jellegő hitelállománya az önkormányzatoknak.
Jelenleg az egyenleg +4 M Ft. A biztonságos mőködéshez ennek háromszorosára van szükség. Ezért
kell a kiadásokat lefaragni, és bevételt szerezni behajtás útján.
A Képviselı-testület a napirendet lezárta azzal, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság az intézményenkénti egyeztetés lefolytatása tárgyban ülést tart 8 napon
belül.
3. Napirendi pont: Beszámoló a pályázatok helyzetérıl, elszámolásáról
Kammerer Zsófia ismertette az elıterjesztést. Dunabogdányban jelenleg három európai uniós
társfinanszírozású projekt lebonyolítása zajlik, ezek:
1. Dunabogdány üzemelı sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata
2. Óvodapedagógiai kultúra korszerősítése a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában –
vezetıképzés és eszközbeszerzés
3. Dunabogdányi egészségfejlesztési közösségi tevékenységek megvalósítási programja
Az elsı projektben vállaltak megvalósítása megtörtént, a közremőködı hatóság záró ellenırzés során
néhány kisebb észrevétellel rendben találta a megvalósítást. A projekt zárása a következı hónapban
megtörténik.
Az óvodapedagógus képzése a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Pedagógiai
Tanszék „Közoktatási vezetı- és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés” szakirányán valósult
meg, a tanulmányok ez évben befejezıdtek, a projekt záró rendezvényére szeptember 28-án az
óvodában kerül sor a népmese napján. A projekt október 1-jén zárul, ezt követın záró elszámolást és
jelentést kell benyújtanunk.
Az egészséges életmódprogramban vállaltak 80 %-a megvalósult. Néhány vállalásunk teljesítése van
hátra, a következı kifizetési kérelem beadásának elıkészítése folyamatban van.
Idén a hosszabb idejő közfoglalkoztatásban 1 fı 8 órás alkalmazása történik meg év végéig bezárólag, 5
fıt 6 órában tudunk alkalmazni egyelıre augusztus 1-tıl év végéig.
Ismertette továbbá a korábbi évekrıl áthúzódó, folyamatban levı pályázatok helyzetét.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
97/2012. (X. 1.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a pályázatok állásáról
készített beszámolót.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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4. Napirendi pont: Tájékoztató a közigazgatás átszervezésérıl, az ebbıl eredı feladatokról
Dr. Németh József elmondta, hogy országszerte 175 járási és 23 kerületi hivatal kezdi meg mőködését
2013. január 1-jétıl. A járási hivatalnak lesz ún. törzshivatala és hat szakigazgatási szerve. Ezek: az
okmányiroda, földhivatal, népegészségügy, gyámhivatal, állategészségügyi és élelmiszer-ellenırzı
hivatal, munkaügyi kirendeltség.
A járások kialakításakor alapelvként került megfogalmazásra, hogy a korábbi évek során a jegyzıkhöz
telepített államigazgatási feladatok a járási hivatalhoz kerüljenek, amely az általános elsıfokú
államigazgatási hatóság lesz. Ez a tiszta profilú szétválasztás nem valósul meg, a járásszervezés során
átkerülı és maradó ügykörök alakultak.
A járási hivatalhoz kerülnek az okmányirodai feladatkörök, egyes gyám- és gyermekvédelmi, szociális
igazgatási, családtámogatási ügyek, köznevelési feladatok, menedékjog, egyes építésigazgatási feladatok,
egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, valamint egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi,
természetvédelmi, közlekedés igazgatási hatáskörök és a helyi védelmi bizottságok vezetése,
szabálysértési feladatok. A járási hivatalok megalakulása után a következı lépés a kormányablakok
számának bıvítése lesz, a jelenlegi 29-rıl 300-ra 2013. év végéig.
Jegyzıi hatáskörben maradnak a hagyatéki ügyek, az anyakönyvi igazgatás, a helyi adóigazgatás és
adóvégrehajtás, egyes szociális ügyek, birtokvédelem. Az építéshatóság a járásszékhely város jegyzıjéhez
kerül.
A járásszervezés során számos adatszolgáltatási kötelezettség hárult a Hivatalra. Az elsı kör a Hivatal
teljes infokommunikációs és informatikai felmérése volt. Ezt követıen második ütemben a KIM
Vagyonkezelı Központ országos felmérést végzett egy kérdıív kitöltı rendszer létrehozásával, amely
kiterjedt a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselık és munkavállalók létszámára, összetételére,
munkakörök szerint az ellátott feladatok jellegének megjelölésére, az ellátott ügyek számára, a
foglalkoztatottak besorolására, illetményére, végzettségére, a költségvetés személyi és dologi kiadásainak
kimutatására, a feladatellátáshoz biztosított tárgyi eszközök felsorolására ügyintézınként, a hivatalhoz
kapcsolódó pályázatok bemutatására.
Végül a Pest Megyei Kormányhivatal valamennyi köztisztviselıre kiterjedıen közszolgálati ellenırzést
folytatott le, melynek során a teljes személyi anyag ellenırzésére sor került, továbbá a járási hivatalnak
átadandó létszámhoz és feladatátadáshoz szükséges eszközállomány vonatkozásában kellett
adatszolgáltatást teljesíteni.
Dr. Mészáros Márta járási biztossal folytatott egyeztetés alapján a Hivatal – települési lakosságszámhoz
viszonyított – alacsony létszámára is tekintettel az önkormányzati feladatellátás jövıbeni biztosítása
érdekében a járási hivatalok részére, járási feladatra nem adunk át létszámot. Miután a településen a
járási hivatal részérıl települési ügysegéd kezdi meg mőködését 2013. január 1-tıl, részére berendezett
irodahelyiséget biztosítani tudunk használatra, a helyszíni feladat ellátás érdekében.
5. Napirendi pont: Egyebek
a) Bursa Hungarica pályázat
Pályi Gyula elmondta, hogy tájékoztatást kértünk a 2013. évi pályázat kiírásnak várható idıpontjáról és
határidejérıl. A válasz értelmében az önkormányzatoknak október 15-ig kell határozatot hozniuk a
csatlakozás tárgyában, a pályázat kiírása pedig a napokban várható. Emiatt is szükséges rendkívüli
képviselı-testületi ülés összehívása.
b) Térlátó tükör kihelyezése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Szılı utca lakói nevében Fuzik Tibor
bejelentést tett a Szılı utca és a Dózsa Gy. utca keresztezéséhez térlátó tükör kihelyezését kérve. A
helyszínt megtekintve és bejárva az ott található villanyoszlop miatt nehéz jó helyre tenni a tükröt.
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Fehérvári Anna indokoltnak tartja a kérést, amit elıször 2010-ben fogalmaztak meg a lakók.
Pályi Gyula elmondta, hogy idıközben újabb kérelem érkezett: a Cseresznyés u. és az Öregkálvária u.
keresztezıdésben kérik tükör kihelyezését.
Fekete Péter a Szılı utcai tükör kihelyezését nem tartja indokoltnak, megfelelı sebességgel haladva
belátható szakaszról van szó véleménye szerint.
Liebhardt András szerint több hely is van a faluban, ahol valószínő indokoltabb lehet ilyen tükör
kihelyezése, javasolta ennek megvizsgálását.
A Képviselı-testület többsége egyetértett abban, hogy a Szılı utca és a Dózsa Gy. utca keresztezéséhez
térlátó tükör kerüljön kihelyezésre.
c) A falugyőlés idıpontjának meghatározása
A munkaterv szerint a 2012. november 12-i képviselı testületi ülésen lesz a közmeghallgatás, a
falugyőlés lehetséges idıpontja: november 16., 23., vagy december 7.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a falugyőlést 2012. november 23. napján 18 órakor tartja,
helyszíne a Mővelıdési Ház.
6. Napirendi pont: Gépjármőhasználat
7. Napirendi pont: Pest Megye kitüntetı díjainak adományozása, javaslattétel
A 6. és 7.. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülést követıen ismertette a 7. napirend keretében elfogadott önkormányzati
határozatot.
Ezt követıen Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 20:40 órakor
bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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