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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 10-én
a Községháza nagytermében megtartott 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. A 2014. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. pályázaton való indulás
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Döntés a Dunabogdány Kultúrájáért kitüntetés adományozásáról
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A 2014. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Pályi Gyula ismertette a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét, mely 330.250 e Ft.
Oláh Józsefné elmondta, hogy a benyújtott költségvetés nem változott, a mai ülésre elkészült
valamennyi kötelező melléklet, így a mérleg és az előirányzat-felhasználási ütemterv is intézményekre
lebontva és Önkormányzat összesen bontásban. Elkészült továbbá a rendelet szöveges része is. Jelezte,
hogy a 3. és az 5. számú melléklet szükséges a tervezéshez, de a rendeletnek nem melléklete, ezért a 4. §
(2) bekezdés, és a 6. § (2) bekezdés törlendő.
Ismertette a költségvetés tárgyalása során felmerült további igényeket, fejlesztéseket, sorrendbe állítva.
Ezek a bevételek alakulása függvényében a költségvetési rendelet módosításával beemelhetők.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a 2014. évi
önkormányzati költségvetésről.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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2. Napirendi pont: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. pályázaton
való indulás
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 4/2013. (I. 31.) BM rendelet lehetőséget nyújt
az önkormányzatoknak különböző területeken pályázat benyújtására. A lehetséges célokat és a
feltételeket megvizsgálva, az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra tud
pályázni idén is az Önkormányzat.
A tanuszoda és a sportcsarnok mögötti terület évek óta kihasználatlan, az iskola nem rendelkezik
szabadtéri sportpályával. Egy szabványos kézilabdapálya megépítésével a gyermekek testnevelés órákon
itt is mozoghatnak. A 22,00 x 43,00 m befoglaló méretű, 946 m2 alapterületű multifunkciós sportpálya
kézilabda, kosárlabda, röplabda, kispályás foci, tenisz és futás sportokra alkalmas. Településünk 80 %-os
támogatottságra jogosult, a beruházás 20 %-át önerőként kell biztosítani a költségvetésből. A
hozzátartozó eszközbeszerzések nem haladhatják meg az összérték 10 %-át.
A pálya a használatnak ellenálló, rugalmas, könnyű mozgást biztosító, csúszásmentes felületű,
toldásmentes műanyag burkolatot kap, amely anyaga időjárásálló és UV-álló, felületkezelést nem
igényel. A pálya tartozéka a kézilabda-, kosár-, röplabda- és kispályás focipálya-felfestés, a kézilabda és
focikapu, röplabda-háló állvány, kosárlabda-állvány kompletten szerelve, körben kerítés, zárható
kapuval, világítás a pálya 4 sarkában, ill. a vízelvezetés megoldása.
Előzetes ajánlat szerint a kézilabdapálya beruházási értéke: 22.583.432,- Ft. Ebből támogatásra
pályázhatunk 18.066.745 Ft-ra, önerőként szükséges biztosítani 4.516.687 Ft-ot.
A létrejövő szabadtéri sportpálya évek óta megoldatlan problémára jelent megoldást, és sok iskolás
gyermek szabadtéri mozgását tenné lehetővé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
21/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

dönt arról, hogy indul a Belügyminisztérium 4/2014 (I.31.) rendeletében megfogalmazott
fejlesztési támogatás pályázatán;

-

az önkormányzati tulajdonú dunabogdányi 1129/2 és 1130 hrsz.-ú ingatlan kijelölt részén
kialakít egy többfunkciós (kézilabda, kosárlabda, röplabda, kispályás foci, tenisz) szabadtéri
sportpályát;

-

erre a célra 4.516.687,- Ft-ot biztosít önerőként.

Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
22/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 2014. évi
költségvetésében a sporttal kapcsolatos feladatok ellátására és sporttevékenység támogatására a
következő összegeket fordítja:
- Tanuszoda működésének és üzemeltetésének biztosítása (15.000.000 Ft)
- Sportcsarnok működésének és üzemeltetésének biztosítása (5.500.000 Ft)
- kerékpárút működésének és üzemeltetésének biztosítása (2.000.000 Ft)
- sporttelep (nagypálya, kispálya, teniszpálya, öltöző) működésének és üzemeltetésének
biztosítása (600.000 Ft)
- Dunabogdányi Sportegyesület támogatása (1.800.000 Ft)
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-

Iskolai testnevelésórák biztosítása
Óvodai testnevelés foglalkozások biztosítása

Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont: Döntés a Dunabogdány Kultúrájáért kitüntetés adományozásáról
A 3. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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