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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 3-án
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy Tölle Júlia az Egyebek napirend keretében
szeretne szólni.
Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat azzal,
hogy az Egyebek napirend a zárt ülési rész elé kerül.
Napirendi pontok:
1. A 2014. évi önkormányzati költségvetésrıl szóló rendelet benyújtása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Javaslat a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Partnerkapcsolataink 2014. évi várható eseményei, az együttmőködés lehetıségei
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. A helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás
felülvizsgálata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2014. évi munkatervérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

Pénzügyi,

7. Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága 2014. évi munkatervérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Közútkezelıi hozzájárulás a Dunabogdány 3279/2 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása miatt
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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9. Dunabogdány Kultúrájáért kitüntetés megalapítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. 2015. évi áramvásárlási ajánlatok, szerzıdéskötés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíjának emelése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. A 2014. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıi számára
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Képviselı-testületi állásfoglalás az Általános és Zeneiskola igazgatói állása következı öt évre
történı betöltésének módjáról
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Önkormányzati segéllyel kapcsolatos fellebbezés elbírálása
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A 2014. évi önkormányzati költségvetésrıl szóló rendelet benyújtása
Pályi Gyula elmondta, hogy a 2014. évben új szerkezetben készül el a költségvetés, a fıösszegét
tekintve 330.250 e Ft a bevételi és kiadási elıirányzatok fıösszege. Tájékoztatta a Képviselı-testületet,
hogy az intézményekkel több körben egyeztetésre került a tervezet, valamint a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság is tárgyalta.
Oláh Józsefné részletesen ismertette a költségvetés tervezetét. Idén is elkülönülnek egymástól a helyi
önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által
irányított költségvetési szervek (óvoda, mővelıdési ház, polgármesteri hivatal) költségvetési bevételei és
költségvetési kiadásai. A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is elıírás, hogy a helyi
önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak elıirányzat-csoportok és kiemelt
elıirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.
Jelentıs változást idéz elı az elızı évhez képest az a körülmény, hogy az államháztartás számvitele
radikális változáson megy keresztül 2014. január 1-jétıl. A számviteli jogszabályok változása miatt,
bizonyos költségvetési sorok elnevezései módosultak, továbbá elıfordul, hogy egyes sorok átkerültek
más költségvetési mellékletbe. Megszőnt a szakfeladat tervezés, helyébe a rovatrend és kormányzati
funkció szerinti költségvetés összeállítás lépett. Idén azonban a könnyebb megértés érdekében még
készült szakfeladati terv is.
A feladatfinanszírozás keretében a 2013. évihez képest 15 M Ft-tal több 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. A helyi adókból
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tervezett bevételek a 2013. évi tényadatokon alapulnak, a helyi iparőzési adónál 7 M Ft-os bevétel
emelkedést várunk.
A kiadások körében kiemelte, hogy jelentıs rész a személyi juttatások 115 M Ft összeggel, az
óvodapedagógusok esetében 15 M Ft-t tesz ki az idei központi illetményemelés finanszírozása. A dologi
kiadásokat az idei év bázisára terveztük úgy, hogy a mőködés minden intézménynél biztonságos legyen.
Jelentıs karbantartási kiadási keret is bekerült a tervezetbe: az Általános Iskola esetében 700 eFt +
ÁFA, az Óvodánál 400 eFt + ÁFA, a Mővelıdési Ház esetében 200 eFt + ÁFA összeggel. A szociális
kiadásokat a tavalyi szinten terveztük. A Vízmő Kft. közfeladat ellátására 22 M Ft összeg került a
tervezetbe. Idén változik a civil szervezetek támogatása, a költségvetésbe csak egy keretösszeg kerül, az
egyes konkrét támogatások meghatározása pedig fıszabály szerint pályázat alapján egyedi döntéssel
történik. A beruházás, felújítás körében: árvízi adománykeretbıl útfelújítás (József A. utca) 2,4 M Ft
összegben került tervezésre, illetıleg a Mővelıdési Ház nagyterme padlózatának helyreállítása 1 M Fttal, ezen kívül vízi közmő felújítás a bérleti díj mértékéig, HÉSZ módosítás 1,5 M Ft értékben.
Továbbra is prioritást élvez az iskola étkezı építése a hitelkeret terhére. Viszonylag magas összegő
kisértékő eszközbeszerzési keret is bekerült a tervezetbe, melybıl a Polgármesteri Hivatal teljes
számítógépes eszköz állományának cseréje a legnagyobb tétel a szükséges szoftverekkel együtt.
Schuszter Gergely ismertette a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
döntését. A Bizottság – az általa tett javaslat figyelembe vételével – elfogadásra javasolta a 2014. évi
költségvetést. Elmondta, hogy a tervezetben 7,3 M Ft tartalék szerepel, a Bizottság támogatta, hogy 500
eFt összeggel támogassa az Önkormányzat a Dunabogdányi Sport Egyesület gép beszerzését. A
Bizottság egyet értett továbbá azzal, hogy az Önkormányzat az orvosi rendelık rezsi kiadásainak
viselése kérdésében tárgyalásokat és szerzıdés módosítást kezdeményezzen az önkormányzati
tulajdonban álló helyiségekben praktizáló orvosokkal, a takarítás önkormányzati kiadás maradna.
Fehérvári Anna az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak sorára és az ott tervezett 1.016 e Ft
összeg részleteire kérdezett rá. Idén a hivatalos testvértelepülési látogatás mellett az iskolai
cserekapcsolat keretében is utaznak diákok Leutenbach-ba. Javasolta, hogy a hivatalos testvértelepülési
utazás részvételi díjhoz kötött legyen idén is, illetıleg 3-400 e Ft elkülönítését kérte az iskolai
cserekapcsolat finanszírozására. Ezen kívül a több éve húzódó Erzsébet királyné utcai vízelvezetés 1 M
Ft összegő kerete beemelését szorgalmazta.
Pályi Gyula újra felvetette a költségvetési koncepció elfogadásakor is megtett indítványát a mőszaki
elıadói álláshely betöltésére.
Spáthné Faragó Éva az iskolaudvar tervezési díja betervezése iránt érdeklıdött, jelezte, hogy
Alapítványuk 200 e Ft-tal tud ehhez hozzájárulni.
Fekete Péter elmondta, hogy a létrehozni tervezett Dunabogdány Kultúrájáért kitüntetéssel járó
emlékplakett legyártatása is idén kiadást fog jelenteni, 200 eFt összeg körül.
Oláh Józsefné válaszában elmondta, hogy viszonylag magasabb összegő tartalékkal terveztük az idei
évet, részben azért, hogy nem várt pályázati ellenırzési, ill. peres eljárásból eredı fizetési kötelezettségre
legyen fedezet.
Ismertette a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról összeállított tájékoztatót.
Spanisberger János kifejtette, hogy a sportcsarnok felújítása fontosabb lenne, ill. meg kellene, hogy
elızze az iskolaudvar rendbe tételét, addig a vízelvezetés a Petıfi S. utca felé megoldható.
Javasolta, hogy az elıterjesztett tartalommal fogadja el a Képviselı-testület a 2014. évi költségvetést, az
idıközben érkezett javaslatok vonatkozásában pedig bizottsági ülésen állítson fel egy fontossági sort az
Önkormányzat, ami alapján felszabaduló-, ill. többletbevétel esetén módosítható a rendelet.
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Gräff Albertné elmondta, hogy az iskolaudvar tervezésre esetleges pályázati részvétel miatt fontos
lenne.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
12/2014. (II. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése alapján a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót
tudomásul veszi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
13/2014. (II. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható
összegét a határozat mellékletét képezı kimutatás szerint állapítja meg.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
2. Napirendi pont: Javaslat a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosítására
Oláh Józsefné elmondta, hogy a rendelet-módosítás a 2013. utolsó negyedévében beérkezett
változások átvezetését tartalmazza, így többek között kereset kiegészítés, bértámogatás, egyes
jövedelempótló támogatások, a BM szociális tőzifa juttatás, köznevelési intézmény mőködési támogatás,
ill. árvízi vis maior átvezetését.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 1/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi
költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete
3. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Január 16-án a polgármester Budapesten részt vett a Belügyminisztérium és a TÖOSZ által szervezett 5.
Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencián. Tállai András államtitkár és a BM
munkatársai adtak tájékoztatást az önkormányzati rendszer átszervezésének 2013. évi tapasztalatairól, a
2014. évi változásokról.
Január 19-én, a magyarországi németek elhurcolásának és előzetésének emléknapján megemlékezést
tartottunk a dunabogdányi emlékhelyen, a katolikus templom kertjében. Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, valamint jelen volt Berényi József, az Észak5

Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségének elnökségi tagja. Az ünnepségen Bonifert Ferenc
tartott német és magyar nyelvő beszédet a 67 évvel ezelıtti szomorú eseményekre emlékezve.
Január 22-én a polgármester Pilisszentlászlón részt vett a Magyar Faluszövetség önkormányzati
fórumán. A Belügyminisztérium tartott tájékoztatókat az önkormányzati rendszer 2013-as mőködésérıl,
a 2014-es önkormányzati költségvetések tervezésérıl, elsısorban a kistelepülések helyzetét értékelve.
Január 27-én pályázatot adtunk be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban a lakossági
rezsicsökkentési szabályok miatt a közszolgáltató által kimutatott különbözet kompenzációjára.
Január 28-án bemutatkozó látogatáson fogadtuk a KLIK Szentendrei Tankerülete mb. igazgatóját, akit
az álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálásáig bíztak meg a Tankerület vezetésével.
Január 31-én a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében ukrán katasztrófavédelmi delegációt
fogadtunk. Tájékoztatást adtunk a 2013. júniusi árvízi védekezésrıl, illetve a védekezés alatt és után a
civil szervezetekkel történt együttmőködésrıl.
4. Napirendi pont: Partnerkapcsolataink 2014. évi várható eseményei, az együttmőködés lehetıségei
Pályi Gyula a várható eseményeket, tájékoztatta a Képviselı-testületet a tervezett programokról.
Költségvetési kérdésrıl is szó van, hiszen a fedezetet biztosítani kell.
Schuszter Gergely javasolta, hogy bizottsági ülésen költségekre lebontva tárgyalják meg a Bogdányok
közötti kapcsolat keretében tervezett nyári programokat és azok finanszírozási kérdéseit.
Spanisberger János tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Dunabogdányi Németekért
Közalapítvány az egyes tervezett programok költségviselése kérdésében nyitott a tárgyalásra.
Spáthné Faragó Éva elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól várhatóan idén is
fognak támogatásban részesülni a csereprogramra, tavaly 500 eFt érkezett, ezt kellene kiegészíteni.
A Képviselı-testület a napirend tárgyalását határozathozatal nélkül lezárta, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıtti egyeztetést követıen visszatér a kérdésre.
5. Napirendi pont: A helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttmőködési
megállapodás felülvizsgálata
Dr. Németh József ismertette az elızı felülvizsgálatot követıen hatályba lépı jogszabályi változások
miatti módosításokat, melyek a megállapodás szövegén átvezetésre kerülnek.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
14/2014. (II. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Dunabogdány Község Önkormányzata és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány között kötendı együttmőködési megállapodás
módosítását, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
6. Napirendi pont: Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2014. évi munkatervérıl
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Schuszter Gergely ismertette a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
munkatervét.
7. Napirendi pont: Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2014. évi munkatervérıl
Gräff Albertné ismertette a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkatervét, a szociális
ügyek kapcsán a munkatervben szereplı üléseken kívül is várható, hogy szükség lesz a munkájukra.
8. Napirendi pont: Közútkezelıi hozzájárulás a Dunabogdány 3279/2 hrsz.-ú ingatlan villamos
energia ellátása miatt
Pályi Gyula ismertette a kérelmet. Javasolta, hogy a hozzájárulásban külön kerüljön kikötésre, hogy a
patak úttest felıli jobb oldalán helyezhetı el a villamos kábel, valamint azt is, hogy a patak meder
esetében a kábel elhelyezése során a partfal víztömörségét biztosítani kell.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
15/2014. (II. 3.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 1321/17 hrsz.-ú kivett közterület, 0157/1 hrsz.-ú kivett közút, 3338 hrsz.-ú
kivett vízfolyás és 3319 hrsz.-ú kivett közút megnevezéső ingatlanok tulajdonosa – közútkezelıi
és tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 3279/2 hrsz-ú ingatlan villamos energia
ellátás megnevezéső T2014-001/1. rajzszámú nyomvonalrajz megvalósításához az alábbi
feltételekkel:
− A patak úttest felıli jobb oldalán helyezhetı el a villamos kábel.
− A patak meder esetében a kábel elhelyezése során a partfal víztömörségét biztosítani kell.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az ELMŐ Hálózati Kft.-vel a közterületen
elhelyezendı közcélú villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó
megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
9. Napirendi pont: Dunabogdány Kultúrájáért kitüntetés megalapítása
Fekete Péter ismertette javaslatát, miszerint egy új kitüntetés adományozását kezdeményezi
Dunabogdány kultúrájáért elnevezéssel. A község kulturális, mővészeti életében számos olyan személy
van, akik tevékenységükkel, munkájukkal méltók lennének egy ilyen szakmai kitüntetésre. A díj egy
emlékplakett lehetne, aminek megtervezésére két helyi mővészt (Hock Bertalan és Albert Farkas) is
megkeresett.
Albert Farkas ismertette és körbeadta az általa elképzelt kitüntetés tervét.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
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Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletét
a helyi kitüntetésekrıl és adományozásuk rendjérıl.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete
10. Napirendi pont: 2015. évi áramvásárlási ajánlatok, szerzıdéskötés
Pályi Gyula ismertette az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ás az ELMŐ Nyrt. 2015. évi
villamos energia vásárlás tárgyában tett ajánlatát, mely a közvilágításra és az intézményi fogyasztási
helyekre érkezett.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
16/2014. (II. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM
Partner Energiakereskedelmi Zrt. 2015. évi villamos energia vásárlás tárgyban tett ajánlatát,
egyúttal jóváhagyja – a határozat mellékletét képezı tartalommal – az Önkormányzat és az MVM
Partner Energiakereskedelmi Zrt. között a 2015. évre kötendı villamos energia kereskedelmi
szerzıdést.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdéskötésre: a döntést követı 8 napon belül
11. Napirendi pont: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíjának emelése
Pályi Gyula ismertette a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás legutóbbi
társulási tanács ülésén felmerült indítványt, mely a tagdíj összegének emelésére irányult.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
17/2014. (II. 3.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja 10,- Ft/lakos összegrıl
15,- Ft/lakos összegre történı emelését.
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı útján gondoskodjon a tagdíj
fedezetének a 2014. évi költségvetésbe történı betervezésérıl.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az 1. pont esetében a Társulás Elnöke értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
a 2. pont esetében a 2014. évi költségvetés elfogadásának ideje
12. Napirendi pont: A 2014. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára
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Dr. Németh József ismertette a 2014. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat. A célok
meghatározása során szükséges figyelembe venni a vonatkozó (és már kihirdetett) jogszabályi
elıírásokat, az abból eredı 2014. évre vonatkozó feladatokat, valamint az Önkormányzat
vonatkozásában a Képviselı-testület már elfogadott rendeleteit és határozatait, az ezekbıl megalkotott
szabályzatokat és eredı feladatokat, valamint a Polgármesteri Hivatal egyéb államigazgatási/hatósági
feladatait.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
18/2014. (II. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dunabogdányi Polgármesteri
Hivatal közszolgálati tisztviselıire vonatkozó 2014. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı
célokat, szempontokat és elvárásokat az alábbiak szerint határozza meg:
- a jogszabályi környezet folyamatos és gyors ütemben történı változásaira külön figyelmet
kell fordítani, az abban foglaltak teljesítése és naprakész ismerete, alkalmazása a saját
munkaterülethez kapcsolódóan;
- a munkaköri leírásban szereplı feladatok végrehajtása;
- a költségvetési rendelet ismerete és végrehajtása, a költségvetési források célszerő, takarékos
felhasználása, a likviditás fenntartása;
- közremőködés a Képviselı-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi
pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylı ügyek megfelelı idıben történı
elıkészítésében, szakszerő, jogszabályoknak megfelelı célszerőségi és gazdaságossági
szempontokat is figyelembe vevı elıterjesztésekkel a képviselı-testületi döntés szakmai
megalapozásában, a döntések folyamatos, határidıre történı végrehajtása;
- a bizottsági elıterjesztések határidıben történı elıkészítése, a döntések folyamatos,
határidıre történı végrehajtása;
- a hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályi
változásoknak megfelelıen;
- az új számviteli rendszer zökkenımentes bevezetése az önkormányzat és az intézmények
könyvvitelében;
- a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítése;
- átmenetileg szabad pénzeszközök optimális lekötésére javaslattétel;
- az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a kintlévıségek, adóhátralékok csökkentése,
azok kiemelt kezelése;
- az önkormányzati intézmények költséghatékony, ésszerő és racionális mőködtetése,
fenntartása, az irányítással, gazdálkodással, ellenırzéssel összefüggı feladatok ellátása;
- a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási feladatainak ellátása
az együttmőködési megállapodás alapján;
- a közigazgatási tevékenység során a jogszerőség, a szakszerőség, következetesség és
hatékonyság elveinek megfelelı eljárásrend alkalmazása, a szolgáltató és ügyfélbarát
közigazgatás fenntartása.
- pályázati lehetıségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok felkutatásában, kidolgozásában
aktív közremőködés, a pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és
a pályázati támogatásokkal való elszámolás, az elıírt kötelezettségek határidıben történı
teljesítése;
- a közfoglalkoztatási rendszer keretében a foglalkoztatás hatékony és ésszerő megszervezése,
a lehetıségek maximális kihasználása;
-

a 2014. évi országgyőlési, európai parlamenti, és önkormányzati választások szabályszerő
lebonyolítása.
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Felelıs: Pályi Gyula polgármester, Dr. Németh József jegyzı
Határidı: folyamatos
13. Napirendi pont: Egyebek
a) Védınıi helyettesítési díj
Dr. Németh József elmondta, hogy a helyettesítéssel ellátott védınıi körzet ellátásáért fizetett
megbízási díj a védını átsorolása, ill. központi illetmény-változtatás miatt módosításra szorul.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
19/2014. (II. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 106/2012. (XI.
12.) önkormányzati határozat elsı bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 1. számú
védınıi körzet ellátását helyettesítés útján biztosítja, Leschinszky Krisztina védını megbízásával.
A helyettesítés határozott idejő, 2017. december 31. napjáig szól, a helyettesítési díj a védını mindenkori
Kjt. szerinti illetményének 50 %-a.”
A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
b) Veszélyes eb befogása, elhelyezése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet a bányaúton kóborló eb befogásáról, valamint annak
költségeirıl.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy az ebet az Árvácska Állatmenhelyen helyezzék el.
A Képviselı-testület ügyrendi szavazással – 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – Tölle Júlia
részére engedélyezte a felszólalást.
c) Lakossági hozzászólás
Tölle Júlia jelezte, hogy 10 e Ft-ot felajánl az Állatmenhelynek.
Elmondta, hogy a Gerlingenbıl érkezett adomány összetétele és összege tisztázódott elıtte, a Ford
alapítványától érkezett támogatás tekintetében eltérı összegek jelentek meg. A 2013. november 7-ei
bizottsági ülési jegyzıkönyvbe a jegyzıvel folytatott idıpont egyeztetést követıen betekintett, azonban
a jegyzıkönyv másolata anonimizálva volt. Ismertette a leutenbachi tőzoltóság interneten talált árvízi
beszámolóját
14. Napirendi pont: Képviselı-testületi állásfoglalás az Általános és Zeneiskola igazgatói állása
következı öt évre történı betöltésének módjáról
15. Napirendi pont: Önkormányzati segéllyel kapcsolatos fellebbezés elbírálása
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A 14. és a 15. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülést követıen ismertette a 15. napirend keretében elfogadott önkormányzati
határozatot.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 21:05 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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