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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 11-én
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
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Heim Ferenc kérte, hogy a meghívó szerinti 3. és 4.
napirendi pont tárgyalási sorrendjét cserélje fel a Képviselı-testület.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A 2013. évi költségvetés beterjesztése, tárgyalása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. A 2012. évi költségvetésrıl szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. DMRV Zrt. részvény adásvételi szerzıdés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Járási ügysegédi iroda használati megállapodásának jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2013. évi munkatervérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

Pénzügyi,

6. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A 2013. évi költségvetés beterjesztése, tárgyalása
Pályi Gyula elmondta, hogy a 2012. évben megismert szerkezetben készült el a rendelet tervezet, a
fıösszegét tekintve 297,04 M Ft a bevételi és kiadási elıirányzatok fıösszege, a 2012. évhez képest ez
csökkenést mutat, az általános iskola kiválása miatt. Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az
intézményekkel több körben egyeztetésre került a tervezet, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta. Így a mai ülésen el is fogadható a rendelet.
Oláh Józsefné részletesen ismertette a költségvetés tervezetét. Idén is elkülönülnek egymástól a helyi
önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által
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irányított költségvetési szervek (óvoda, mővelıdési ház, polgármesteri hivatal) költségvetési bevételei és
költségvetési kiadásai. Változás az elızı évhez képest az Általános Iskola kiválása, csak az intézmény
mőködtetése, és az iskolai közétkeztetés maradt önkormányzati feladat, így ezen feladatok bevételei és
kiadásai az önkormányzat alatt kerültek megtervezésre. Változott az önkormányzatok állami
finanszírozási rendszere, az ún. normatív finanszírozás megszőnt, helyébe az ún. feladatalapú
finanszírozás lépett. Az állami újraelosztás miatt megszőnt az szja egy részének visszautalása, továbbá a
gépjármőadó már nem 100 %-ban, hanem csak 40 %-ban átengedett adó az önkormányzatok számára.
A feladatfinanszírozás keretében állami támogatás érkezik a polgármesteri hivatal mőködéséhez, a
település-üzemeltetéshez (közvilágítás, közutak fenntartása, zöldterület-gondozás), egyéb kötelezı
önkormányzati feladatok ellátására, továbbá az óvoda fenntartásra, közétkeztetés címén, valamint a
közmővelıdési feladatok ellátására.
Változás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nemcsak elıirányzat-csoportok
illetve kiemelt elıirányzatok bontásban, hanem kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladtok bontásban is be kell mutatni.
A bevételek és kiadások tervezésénél óriási könnyebbséget jelentett, hogy önkormányzatunk részese
volt az önkormányzatok állami konszolidációjának, az állam minket 261 millió Ft-tal konszolidált, így
január 1-vel önkormányzatunknak nincs semmilyen hitel fizetési kötelezettsége.
A kiadások körében kiemelte, hogy a személyi juttatások jelenti a legnagyobb kiadási kört, 86,4 M Ft +
járulék összeggel. A kötelezı átsorolások tervezésre kerültek, az egyéb juttatások, cafetéria nem
csökkent a tavalyihoz képest. A dologi kiadásokat az elızı évi teljesítéshez kerültek tervezésre, a
közüzemi díjaknál 5%-os emelkedéssel. A fejlesztések között a pályázatokon elnyert, támogatott
fejlesztésen kívül (Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram) prioritást élvez az
iskolai étkezı kialakításának folytatása illetve befejezése (lehetıség szerint).
Bevételi oldalon kiemelte, hogy a helyi adó bevételeket az elmúlt év tényadataihoz terveztük, bár az
iparőzési adó, az építményadó és az idegenforgalmi adó emelkedett.
Schuszter Gergely ismertette a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
döntését. A Bizottság – az általa tett javaslat figyelembe vételével – elfogadásra javasolta a 2013. évi
költségvetést. Elmondta, hogy az elsı tervezetben 6 M Ft tartalék szerepelt, a Bizottság támogatta, hogy
1 M Ft összeggel támogassa az Önkormányzat a Dunabogdányi Sport Egyesület mőködését, valamint
polgármesteri javaslatra bekerült a szúnyoggyérítésre, ill. településrendezési terv kiadásaira összesen 1 M
Ft.
A Bizottság ülésén az iskolai étkezı építés folytatása mellett Spáthné Faragó Éva az iskolaudvar rendbe
tételét is jelezte. Javasolta ennek tervezési költségeihez 150.000,- Ft biztosítását, ugyanekkora összeget
az iskolai alapítvány is biztosítani tud.
Liebhardt András kifejtette, hogy az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a rendelkezésére álló
keretekbıl a szükséges fejlesztéseket megvalósítsa. Azonban úgy érzi, hogy míg az Óvoda és a
Mővelıdési Ház a 2012. év második felében jelentıs összegő kiadást megspórolt, addig ez az Általános
Iskola vonatkozásában nem mondható el. Ezért is a költségvetési tervezetben szereplı tartalékot
pályázati önrészre fordítaná, ezt javasolja, akár az Óvoda, akár a Mővelıdési Ház vonatkozásában
megjelenı pályázati kiírásokhoz.
Spáthné Faragó Éva válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy minden évben 6-7 M Ft ragadt benn az
iskola költségvetésében, a 2012. év viszont már eleve olyan alacsony szinten volt tervezve, hogy abból
már nem volt hol megtakarítani. Kiemelte, hogy az iskolai étkezı folytatása és befejezése a
legfontosabb.
Schuszter Gergely a tartalék növelése, esetleges átcsoportosítások érdekében kérdezte, hogy a
víziközmő fejlesztésére betervezett összegbıl a már leszerzıdött 8 M Ft összegen felüli 2,6 M Ft
szükséges-e vagy van-e lehetıség ennek tartalékba tételére és akár másra is átcsoportosítható lenne.
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Pályi Gyula elmondta, hogy a biztonságos vízellátáshoz szükséges ez az összeg. Javasolta továbbá a
szélesebb nyilvánosság biztosítása érdekében is a Pilis-Dunakanyari Hírmondó évi 50 eFt összegő
támogatását.
Liebhardt András véleménye szerint április hónap végén vagy félévkor már jobban látható lesz, hogy
mennyi kell ebbıl az összegbıl, javasolja akkor a fejlesztések és a költségvetés átnézését.
Oláh Józsefné ismertette a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról összeállított tájékoztatót.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
16/2013. (II. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése alapján a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót
tudomásul veszi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület Schuszter Gergely javaslatát – mely az Általános Iskola udvar tervezéséhez
150.000,- Ft összeg biztosítására irányult – 7 igen szavazattal támogatta.
A Képviselı-testület Pályi Gyula javaslatát – mely a Pilis-Dunakanyar Hírmondó évi 50e Ft összegő
támogatására irányult – 4 igen szavazattal, 2 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi
önkormányzati költségvetésrıl.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
2. Napirendi pont: A 2012. évi költségvetésrıl szóló 4/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet
módosítása
Oláh Józsefné elmondta, hogy a rendelet-módosítás a 2012. utolsó negyedévében beérkezett
változások átvezetését tartalmazza, így többek között az adójogszabályok módosítása miatti
bérkompenzáció, egyes jövedelempótló támogatások, és a BM szociális tőzifa juttatás, a Vízmő Kft.
mőködési támogatás átvezetését, a kazánprogram nyertes pályázata támogatási elılegének beemelését.
Külön kiemelte az önkormányzati adósságkonszolidáció átvezetését, mely 261,3 M Ft összegő
konszolidációt jelentett Dunabogdány esetében.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi
költségvetésrıl szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
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3. Napirendi pont: DMRV Zrt. részvény adásvételi szerzıdés
Pályi Gyula ismertette a DMRV Zrt. megkeresését. Tájékoztatást adott a DMRV Zrt.-vel fennálló
ivóvíz-, és szennyvízhálózat üzemeltetési szerzıdésekrıl. Dunabogdány szigetüzemő ivóvízhálózattal
rendelkezik. A DMRV-tıl befolyó bérleti díj teljes egészében felújításra fordítandó, ez szükséges is,
mivel a hálózat mőszakilag rossz állapotban van, és a korábbi években nem mindig fordították erre a
célra a bérleti díjat teljes egészében. A Visegrád-Szentgyörgypuszta területén felmerülı fogyasztás
ügyében a DMRV-tıl még nem érkezett válasz. Véleménye szerint azonban a részvény adásvétel nem
zár le kapukat az Önkormányzat számára.
Dr. Németh József ismertette az új vízi közmő törvény vonatkozó rendelkezéseit. Lehetıség van akár
több szolgáltatónál részesedés vásárlására, tudomása szerint más településen is volt példa erre.
Schuszter Gergely véleménye szerint tárgyalási pozíciót vesztünk a vásárlással, elıtte kellene a
DMRV-vel tárgyalni, talán el tudnánk érni jobb feltételeket. Akár egy másik szolgáltatóval, pl. a
Fıvárosi Vízmővekkel is érdemes lenne egy tárgyalási kört megejteni. Ennyi idı van még álláspontja
szerint a törvény értelmében.
Gräff Albertné és Liebhardt András is egyetértettek abban, hogy most lehet a legjobb a tárgyalási
pozíciója az Önkormányzatnak, amit nem szabad kihagyni.
Pályi Gyula a hozzászólások, indítványok nyomán javasolta annak megfontolását, hogy ideiglenes
bizottság vagy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságon belül munkacsoport
alakuljon az ügyben.
Schuszter Gergely elmondta, hogy vállalja ennek a kérdésnek a koordinálását, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság márciusi ülésén napirendre tőzi a kérdést az
elıkészítést és tárgyalást követıen.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
17/2013. (II. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DMRV Zrt.-vel
fennálló üzemeltetési szerzıdések felülvizsgálata tárgyában tárgyalást kezdeményez, valamint
felkéri a Polgármestert és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a
tárgyalások koordinálására, lefolytatására a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság, továbbá szükség esetén szakértı bevonásával.
A Képviselı-testület a részvény adásvételi szerzıdésrıl ezt követıen dönt.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester, Schuszter Gergely elnök
Határidı: azonnal
Liebhardt András 18:00 órakor távozott az ülésrıl, a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.
4. Napirendi pont: Járási ügysegédi iroda használati megállapodásának jóváhagyása
Dr. Németh József ismertette a járási ügysegéd részére biztosítandó irodahelyiség használatára a Pest
Megyei Kormányhivatal által megküldött megállapodást, valamint az egyes pontjaihoz írt
kiegészítéseket.
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
18/2013. (II. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Pest Megyei Kormányhivatal és Dunabogdány
Község Önkormányzata között a járási ügysegédi irodahelyiség használatáról szóló megállapodást,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 15 napon belül
5. Napirendi pont: Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2013. évi munkatervérıl
Schuszter Gergely ismertette a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
munkatervét, a munkatervben szereplı üléseken kívül is várható, hogy szükség lesz a munkájukra.
6. Napirendi pont: Egyebek
a) KIK Szentendrei Tankerület- Dunabogdány Község Önkormányzata közötti iskola használati
szerzıdés
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei
Tankerület részérıl a megkötendı használati szerzıdéshez érkezett észrevételeket. Az egyeztetést
követıen a végleges megállapodás szöveget ismét a Képviselı-testület elé terjesztjük.
b) Tájékoztató a Szentendrei Rendırkapitányság vezetıjével folytatott megbeszélésrıl
Fekete Péter elmondta, hogy elızetesen tájékoztatta ıt a Rendırkapitány úr arról, hogy az elızı évben
a bőncselekmények száma harmadával csökkent, a részletes beszámolóra az áprilisi képviselı-testületi
ülésen kerül sor. A visegrádi és a tahi rendırırsöt alkotó négy település együttmőködését javasolta az
erıforrások és támogatás biztosítása körében. Ennek részleteit is a beszámolóval egyidejőleg ismerteti.
c) Leutenbach-i adomány a Mővelıdési Ház szabadtéri színpadának megépítéséhez
Testvértelepülésünk, Leutenbach képviselı-testülete korábban 6.000 eurót adományozott a Mővelıdési
Ház kertjében tervezett szabadtéri színpad építéséhez. Mivel a jelenlegi gazdasági helyzetünkben a
színpad építésének megkezdése több évet is csúszhat, Leutenbach polgármestere kezdeményezte, hogy
más, közelebbi célokra fordítsuk az összeget. Ha pedig a színpad építése aktuálissá válik, azt újra
támogatni tudják. A lefolytatott egyeztetések alapján 50 %-ot az iskolai étkezıre, 50 %-ot pedig a
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány támogatására (óvodaudvar fejlesztése) fogunk fordítani.
Magánszemélyek is adtak adományokat, ıket levélben megkeresi az Önkormányzat, kérve
nyilatkozatukat arról, hogy mi legyen a sorsa adományaiknak.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18: 50 órakor bezárta.
K.m.f.
Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
6

