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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 28-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselő
Gräff Albertné képviselő
Heim Ferenc képviselő
Schuszter Gergely képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2013. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. A 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a szeptember 30-i állapotnak
megfelelően
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. A 2014. évi költségvetési koncepció benyújtása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. Kátyúzási kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Az önkormányzati gépjárművek felügyeleti rendje
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Tájékoztató a 2013. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves
teljesítéséről
Oláh Józsefné részletesen ismertette a 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesülését. Bevételeink
és kiadásaink 2013. I-III. névben az időarányoshoz képest eltérően alakultak. A bevételek 90,1 %-a, a
kiadások 83,1 %-a teljesült szeptember 30-ig. Ennek oka elsősorban az árvízi kiadások állami
finanszírozása elhúzódása és ennek előirányzatosításának költségvetési sajátossága.
Árvízi kiadásaink 19,5 millió Ft-ot tettek ki ezen időszak alatt, míg az ehhez kapcsolódó állami
támogatásunk 4,65 millió Ft volt. Ami lehetővé tette, hogy ilyen szinten finanszírozni tudjuk ezt, a
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következők: helyi adó közel 100%-os bevétele, ingatlan értékesítés plusz bevétele, állami többlet
általános támogatások, biztosítói kártérítés.
Az óvoda és az orvosi rendelő épületeinek felújítása a tervezettnek megfelelően valósult meg, az iskola
épületének felújítása, új étkező kialakításával halasztásra került, előreláthatólag decemberben
folytatódhat hitel igénybe vételével.
Tájékoztatást adott arról, hogy az Önkormányzat 54 M Ft adótartozást kezel, melynek behajtását
folyamatosan, számos módon próbáljuk megtenni.
Ismertette az idén még várható kiadásokat: a vis maior támogatásból 5 M Ft elszámolható, ebből út
helyreállítás valósulhat meg, továbbá a tartalékból 2 M Ft kátyúzásra fordítható. November 1-től indul a
téli közfoglalkoztatás, amelynek keretében 14 fő kerül alkalmazásra 2014. április 30-ig.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
103/2013. (X. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. I-III. negyedéves
gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont: A 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a
szeptember 30-i állapotnak megfelelően
Oláh Józsefné elmondta, hogy a költségvetési rendelet-módosítás a 2013. szeptember 30. napjáig
beérkezett változások átvezetését tartalmazza, így többek között a kereset-kiegészítés összegeinek
átvezetését az önkormányzatnál és intézményeinél, az árvízi második vis maior igényünk előleg
összegét, az Itthon vagy! Magyarország szeretlek program támogatási összegét, az árvízi biztosítói
kártérítés összegét, árvízi adományok összegét, ingatlanértékesítési bevételek átvezetését, általános
feladat-ellátási támogatás kiegészítését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 17/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletét
a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3. Napirendi pont: A 2014. évi költségvetési koncepció benyújtása
Dr. Németh József ismertette az előterjesztést. A koncepció elsődleges célja a következő évi
költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása. A költségvetési
koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai
döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni.
Tekintettel arra, hogy – bár a 2014. évi központi költségvetési törvényjavaslat benyújtásra került –
egyelőre központi költségvetési munkaanyag nem áll még az önkormányzatok rendelkezésére a 2014.
évre az önkormányzatok finanszírozási mutatóival kapcsolatban, így csak a legalapvetőbb elvek,
tervezési szempontok, prioritások lefektetése történt meg a következő évre vonatkozólag.
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Fő célkitűzés továbbra is a működőképesség megtartása. Az idei finanszírozási rendszert figyelembe
véve a működésre tervezhető bevételek és kiadások takarékos, átgondolt gazdálkodás mellett várhatóan
jövőre is hasonlóan elégségesek lesznek a településüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok
ellátásához. Ugyanakkor – pályázati források bevonásával – nem mondhatunk le további fejlődést
szolgáló beruházások indításáról sem. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a
koncepciót megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Egyelőre a jövő évi számított bevétel és kiadás összege
jelenleg még nem határozható meg a koncepcióban, ezért a későbbiekben az kiegészítésre kerül.
Pályi Gyula a Foglalkoztatáspolitikai célokat javasolta kiegészíteni azzal, hogy az Önkormányzat a
Polgármesteri Hivatalnál vizsgálja meg 2014. évtől 1 fő létszámbővítés lehetőségét műszaki ügyintéző
területen.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot, a
kiegészítéssel együtt.
104/2013. (X. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a határozat melléklete szerinti tartalommal
– elfogadja Dunabogdány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepcióját.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióját kiegészíti a jövő évi
várható számított bevétel és kiadás összege ismeretében.
Felelős: Pályi Gyula polgármester, dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
4. Napirendi pont: Kátyúzási kivitelező kiválasztása
Pályi Gyula ismertette a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. október
24-ei ülésén egyeztetett javaslatot. Az árvízi vis maior támogatásból 5 M Ft összeggel el tud számolni az
Önkormányzat, ez a második vis maior igénybejelentést jelenti. Emellett a költségvetési tartalékból 2 M
Ft összeg kátyúzásra, útjavításra való fordítását javasolta a Bizottság még az idén. Ebből a keretből a
József A., Árpád u., Petőfi S., Iskola u., ill. az Erzsébet királyné u., Rákóczi u., Fácános u. javítása,
kátyúzás végzendő el. Ismertette a beérkezett ajánlatokat, a cégekkel a garancia vállalás kérdését még
egyeztetni szükséges.
Schuszter Gergely javasolta, hogy kérjünk a környékbeli településektől információt az ott megbízott
vállalkozókról, továbbá javasolta szerződéstervezet küldését az ajánlatot küldő cégeknek, melyben az
általunk elvárt feltételek és kondíciók szerepelnek.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy 2013. november 4-ei ülésén hoz döntést a napirend
ügyében.
5. Napirendi pont: Az önkormányzati gépjárművek felügyeleti rendje
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. október 24-ei ülésén egyeztetésre
került az önkormányzati gépjárművek felügyeleti rendje az érintett személyekkel.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a VW kisbusz magáncélra nem adható bérbe, ilyen célra az
újabb Mercedes kisbusz hasznosítható. A felügyelők a gépjárművek műszaki állapotát, a menetlevél
pontos vezetését ellenőrzik, különös tekintettel a gépjárművek használatát követő átvétel során. A
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felügyeletre felkért személyek részére a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat aktualizált szövege átadásra
kerül. Ebben kerülnek rögzítésre az átadás, a használat és az üzemeltetés részletes feltételei.
6. Napirendi pont: Egyebek
a) Bem J. utcai járda ügye
A Bem József utcában két tolókocsis beteg lakik, akiknek gyalogos/tolókocsis közlekedését biztosítani
kellene. A járda állapota ezt jelenleg nem teszi lehetővé. Spanisberger János vállalta, hogy felméri a járda
rendbe hozásához szükséges munkákat.
b) Kárpátaljai Bogdányok találkozója Tiszabogdányban
Tiszabogdány meghívására Nyírbogdány és Dunabogdány delegációja november 2-3. között kiutazik
Kárpátaljára. Dunabogdányt a Képviselő-testület tagjai, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke fogják képviselni.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 16:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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