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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 30-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

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

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Dr. Hidas András és Rokfalusy Balázs jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt
venni. Ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

Auditálási értékelés
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Gördülő Fejlesztési Terv - Felújítás és Pótlás Terv véleményezése, Beruházási Terv
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Dunabogdány, Kutyahegyi nyomásfokozó építészeti rekonstrukció I-es ütem (tetőszerkezeti
munkák)
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Auditálási értékelés
Schuszter Gergely: Köszönti Dr. Hosszúné Szántó Anita belső ellenőrt, majd megadja neki a szót az
értékelés ismertetésére.
Dr. Hosszúné Szántó Anita: Minden önkormányzati ciklus végén célszerű és érdemes egy
összefoglalást készíteni arról, hogy az önkormányzat az eltelt 4-5 éves időszakban hogyan működött és
gazdálkodott. Erre kimondottan módszertani leírás nincsen. Az értékelését három részre osztotta:
készült egy értékelés, elemzés a működési környezet kialakítása, szabályozottság, működési keretek
tekintetében, továbbá a gazdálkodás értékelése, elemzése. Emellett pedig egy mélyebb elemző anyag is
összeállításra került a Képviselő-testület számára.
A működési keretek kapcsán kiemeli, hogy Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014-2019. közötti időszakban az Mötv.-ben meghatározottnál jelentősen többször ülésezett,
ebből eredően magas a döntéshozatalainak száma is. A testületi ülések és a meghozott döntések jelentős
számából is arra lehet következtetni, hogy a településen a testületi döntéshozatal érvényesült a
személyes döntéshozatallal szemben, amely az önkormányzat erős kollektív működését jelzi.
Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. Mindkét esetben teljesült a
jogszabályi előírás, mivel a település az értékelt években elfogadott költségvetés alapján, s ennek
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megfelelve működött és látta el kötelező és önként vállalt feladatait, illetve gazdálkodásáról az éves
beszámolót zárszámadási rendelet formájában elfogadta. A döntések meghozatala minden esetben a
jogszabályi határidőn belül történt.
A 2014-2019-es önkormányzati ciklusban a működés szabályozottsága biztosított volt, mivel:
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a működéssel
és gazdálkodással kapcsolatos rendeleteket (SZMSZ, vagyonrendelet, éves költségvetési rendelet és
módosításai, zárszámadási rendelet), amelyek lévén a gazdálkodás biztonsága és szabályszerűsége
megállapítható.
Dunabogdány Község Önkormányzata minden évben a jogszabályi határidőn belül elfogadta éves
költségvetési rendeletét: Mivel azonban erre az adott költségvetési év márciusában került sor, ezért
előzetesen az Áht.-ban rögzítetteknek megfelelve az átmeneti gazdálkodásról az előző év decemberében
rendeletet alkotott. A költségvetési rendeletalkotást minden évben megelőzte a Stabilitási törvény
szerinti középtávú terv határozati szintű elfogadása.
A jogszabályok alapján az éves beszámoló elkészítése az önkormányzat vezetésének felelőssége. Az
értékelt évek beszámolói a főkönyvi kivonatokkal, mérlegalátámasztó leltárakkal és analitikus
nyilvántartásokkal alátámasztottak.
Dunabogdány Község Önkormányzatának gazdálkodásában a teljes költségvetési évként értékelhető
2015-2018. közötti években a működést biztosító gazdasági stabilitás folyamatosan biztosított volt.
Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat esetében vagyonfelélés nem történt. A
folyamatos fejlesztések, beruházások alapján az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának nettó értéke 2015-ben 2 836 808 000 Ft, míg 2018.
évben a nettó érték 2 950 131 809 Ft, az elhasználódási szint pedig 24,88 %-os. A rendelkezésre álló
eszközök használhatósági foka 74,65 %, ami biztosítja a megfelelő színvonalú önkormányzati
feladatellátást.
A vagyonnövekedéshez számos beszerzési és közbeszerzési eljárás kapcsolódott, amelyek szabályozása,
lefolytatása és dokumentálása megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak. A
közbeszerzési eljárás lefolytatását külső szakértő támogatta.
A megismert dokumentumok alapján megállapítható, hogy a 2014-2018. években az éves beszámolók
minden lényeges vonatkozásban megfeleltek az általános beszámoló-készítési elveknek, a számviteli
törvény, az államháztartási törvény, valamint az államháztartás szervezeteire vonatkozó
kormányrendeletek előírásainak. A feldolgozott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a
pénzforgalmi előirányzattól való eltérésekkel, a teljesítések alakulásával a képviselőtestület elé
terjesztendő zárszámadások részletesen foglalkoznak. A zárszámadás a költségvetési rendelettel egyező
struktúrában mutatja be az egyes években a költségvetés végrehajtását, ezért az összemérés elve
maradéktalanul érvényesült.

Rácz Balázs 17:35 órakor távozik, a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
Schuszter Gergely: Az önkormányzati vagyon kb. 4-5 Md Ft, ennek évi amortizációja alapján évi kb.
150-200 M Ft kellene a szinten tartáshoz, ugyanakkor kb. 40-50 M Ft éves szinten a beruházási keret.
Dr. Hosszúné Szántó Anita: A vagyon használhatósága közel 75 %-os, ez nagyon jó aránynak
tekinthető. Az elemzés alapján az látható, hogy saját forrásból év elején alacsonyabb összegű
felhalmozási kiadást tud az önkormányzat betervezni, amit aztán akár pályázati forrásból, akár más
többletbevételből évközben van mód növelni, de első a működési keretek fedezetének biztosítása.
Schuszter Gergely: Az iparűzési adóerőképesség 2020. évi megemelkedett adata hatásaira kérdez rá.
Dr. Hosszúné Szántó Anita: Ennek az iparűzési adóbevétel növekedésből fakadó emelkedésnek a
hatása jövőre és 2021. évben fog jelentkezni a kivetések vonatkozásában a bevételi oldalon. Az állami
feladatfinanszírozás vonatkozásában a beszámítás változhat, az ún. szolidaritási hozzájárulás
emelkedhet.
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Schuszter Gergely: Ismerteti Rokfalusy Balázs írásbeli kérdéseit.
Dr. Hosszúné Szántó Anita: A civil támogatások vonatkozásában válaszként előadja, hogy az
értékeléshez a főkönyvi nyilvántartás adatait használták, abból dolgoztak, ebben pedig ezen a soron a
pályázati civil támogatások mellett az egyedileg nyújtott, illetőleg az egyéb gazdasági társaságoknak,
szervezeteknek adott támogatások is megjelennek.
Az éves költségvetési bevételek összege tekintetében kiemeli, hogy az elemzésben lévő összegekben az
intézményi finanszírozás is benne van, a különbséget a finanszírozási bevételek jelenthetik, ők a
konszolidált adatokból dolgoztak.
Gräff Albertné: Az értékelést áttanulmányozva nyugodt szívvel zárja az önkormányzati ciklust.
Kérdezi, hogy hány helyen látnak el, végeznek belső ellenőri feladatokat?
Dr. Hosszúné Szántó Anita: Országszerte számos településen működnek, ez 55 önkormányzati
hivatalt jelent, amin keresztül 340 belső ellenőrzési terv alapján végeznek munkát.
Bánáti Bence: Örömét fejezi ki, az értékelés pozitív visszajelzés számára is.
A Képviselő-testület a napirendet határozathozatal nélkül lezárta.
2. napirendi pont: Gördülő Fejlesztési Terv - Felújítás és Pótlás Terv véleményezése, Beruházási Terv
Dr. Németh József: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a értelmében a
víziközművek 15 éves időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét minden évben aktualizálni kell. Az
aktualizált tervet minden év szeptember 30-ig jóváhagyásra be kell nyújtani a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH).
A gördülő fejlesztési terv (GFT) 2 része a Felújítási és pótlási terv (FPT) - melynek elkészítése és
benyújtása a szolgáltató Fővárosi Vízművek Zrt feladata – és a Beruházási terv (BT) – melynek
elkészítése és benyújtása a szolgáltatásért felelős, vagyis Önkormányzatunk feladata. Mindkét terv
esetében a nem benyújtásra kötelezett fél véleményét a MEKH felé benyújtandó dokumentációhoz
csatolni kell.
A Fővárosi Vízművek Zrt. a 2020-2034. évi időszakra vonatkozóan víziközmű ágazatonként elkészített
Felújítási és pótlási tervet jóváhagyásra megküldte. A Felújítási és pótlási tervet elfogadásra javaslom
azzal a feltétellel, hogy abban csak a bérleti díj mértékének erejéig szerepelhet beruházás.
A Fővárosi Vízművek Zrt., mint üzemeltető a 2020-2034. évi időszakra vonatkozóan szakmai javaslatot
adott a beruházási terv tartalmára is. A javaslatot figyelembe véve összeállítottuk a 2020-2034. évi
időszakra vonatkozó beruházási tervet. A terv a rövid (1 év), a közép (2-5 év) és a hosszú (6-15 év)
távon megvalósítandó elképzeléseket tartalmazza az ivóvízellátó-, valamint a szennyvízelvezető
rendszerekre elkülönítetten becsült költségekkel és műszaki indokolással.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
116/2019. (IX. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Fővárosi Vízművek Zrt. által Dunabogdány ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető és
rendszerére készített, a 2020-2034. közötti időszakra vonatkozó felújítási és pótlási tervet azzal
a feltétellel hagyja jóvá, hogy abban ágazatonként csak a bérleti díj éves mértékének erejéig
szerepelhet rekonstrukció.
2. a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Dunabogdány ivóvízellátó, valamint
szennyvízelvezető rendszerére készített, a 2020-2034. közötti időszakra vonatkozó beruházási
terv javaslatot.
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3. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a Beruházási
terv és kapcsolódó egyéb iratok aláírására, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz történő megküldésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Dunabogdány, Kutyahegyi nyomásfokozó építészeti rekonstrukció I-es ütem
(tetőszerkezeti munkák)
Dr. Németh József: A GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében 2019. évi feladatként szerepel a
Dunabogdány Kutyahegyi nyomásfokozó építészeti rekonstrukció I-es ütem megvalósítása. Az
elvégzendő feladatot a mellékelt feladatkiírás tartalmazza. A munka megvalósítására három vállalkozótól
kértünk árajánlatot. Egy ajánlat érkezett, mely 3.159.970,- Ft + ÁFA összegű.
Spanisberger János: Kicsit túlzónak tartja az ajánlatot, érdemes lenne előzetesen a műszaki tartalom
részletesebb kimunkálása, egyeztetése. A döntéshozatalt javasolja a következő ciklus képviselőtestületére bízni.
A Képviselő-testület egyetértett az indítvánnyal és a napirend tárgyában a döntéshozatalt a választásokat
követően megalakuló képviselő-testületre bízza.
4. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
117/2019. (IX. 30.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 3246 hrsz.-ú kivett közút tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Plébánia utca 72 hrsz. számú ingatlan villamos energia ellátása
közcélú hálózat meghosszabbításával megnevezésű nyomvonalkijelölési dokumentáció – tervszám:
SE-PLAN-D szám: CS-13335 (készítő: ELMŰ Hálózati Kft..) megvalósításához a következő
feltétellel:
-

a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély
iránti kérelem benyújtása és személyes konzultáció kezdeményezése szükséges az
Önkormányzatnál.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:30 órakor bezárta.

K.m.f.
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Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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