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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 5-én 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András 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. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeire vonatkozó terve 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
2. A 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Kállay Sarolta Kata pénzügyi-gazdálkodási munkatársat, majd megadja 
neki a szót. 
 
Kállay Sarolta Kata: Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi 
önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az ún. Stabilitási 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. 
Az abban foglaltak megfelelnek a 2018. évi költségvetésben szereplő adatokkal, a rendelettervezet és 
mellékletei így kerültek előkészítésre. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

21/2018. (III. 5.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzata – összhangban a 2018. évi költségvetési tervezetében 

elfogadottakkal – a 2019. – 2021. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak 
tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének 
megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását. 
Dunabogdány Község Önkormányzata 2019. – 2021. évi középtávú tervadatait a melléklet 
tartalmazza. 

 

http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
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2. Dunabogdány Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el: 

 

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI 
SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN     

Saját bevételek 

Rovat megnevezése Rovat-
szám 

saját 
bevételek 
2019. 

saját 
bevételek 
2020. 

saját 
bevételek 
2021. 

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében 
az önkormányzat saját bevételének minősül        
1. a helyi adóból származó bevétel, B3 124700 124700 124700 
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel, 

B5    

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, B5       
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel, 

B5       

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint B3 1350 1350 1350 
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. B6-B7       
ÖSSZESEN:  126050 126050 126050 

 
3. Dunabogdány Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre 
vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el: 

 

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI 
SZERVEI ELŐIRÁNYZATA 
MINDÖSSZESEN 

 
   

Fizetési kötelezettségek 

Rovat megnevezése Rovat-
szám 2019. évi 

előirányzat 
2020. évi 
előirányzat 

2021. évi 
előirányzat 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása, 

K9111 2112 2112 2112 

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír 

 
   

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

 
   

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 

 
   

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig,  

 
   



 4 

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap 
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki 
nem fizetett ellenérték, 

 
   

g) hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és 
azok összege. 

 
   

ÖSSZESEN: K9 2112 2112 2112 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, dr. Németh József jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
2. napirendi pont: A 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása 
 
Schuszter Gergely: Ismertette a végleges költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét, 
mely 495.163 e Ft. A Tartalék 3.074e Ft összegű általános, és 40.536 eFt céltartalékból áll össze. 
 
Kállay Sarolta Kata: A benyújtott költségvetést az ismertetett bevételi és kiadási főösszeggel javasoljuk 
elfogadásra, 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. Ismerteti az első fordulós tárgyalás óta bekövetkezett módosításokat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendeletét a 2018. évi 

önkormányzati költségvetésről. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 
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