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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
 
Schuszter Gergely: köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. 
Ismertette a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeire vonatkozó terve 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
2. A 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 2/2013. (II. 11.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata, a települési támogatásokról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
4. Partnerkapcsolatunk 2015. évi várható eseményei, a 25. éves jubileum megünneplése 

Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző 
 
5. Pályázat kiírása a civil szervezetek 2015. évi támogatására 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
6. Áramvásárlási ajánlat 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 
1. napirendi pont: Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve 
 
Schuszter Gergely: 
 
Oláh Józsefné: A 2015. évi költségvetés elfogadása előtt 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) 
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bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
22/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzata – összhangban a 2015. évi költségvetési tervezetében 

elfogadottakkal – a 2016-2018. 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 2016-2018. évi középtávú tervadatait a melléklet 
tartalmazza. 
 

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 
2016. 

saját 
bevételek 
2017. 

saját 
bevételek 
2018. 

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének 
minősül         
1. a helyi adóból származó bevétel, B3 109000 109000 109000 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 
és hasznosításából származó bevétel, 

B5 
2000 2000 2000 

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 1000 1000 1000 
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. B6-B7       
ÖSSZESEN:   112000 112000 112000 

 

3. Dunabogdány Község Önkormányzata 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 

saját 
bevételek 
2016. 

saját 
bevételek 
2017. 

saját 
bevételek 
2018. 

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, 
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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,  

 
   

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 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása 
 
Schuszter Gergely: Ismertette a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét, mely 
343.955 e Ft. 
 
Oláh Józsefné: A benyújtott költségvetést változatlan 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 történt módosításokat: 
kiadási oldalon a felújítások közül kikerült az orvosi rendelő vizesblokk felújítás és burkolás 3,1 M Ft-
tal, amiből 2,1 M Ft útfelújításra, 1 M Ft pedig a ciklusra szóló gazdasági program elkészítésére került 
beállításra. A Tartalék 3,5 M Ft összegű. 
 
Schuszter Gergely: Az orvosi rendelő nyílászáró csere benne maradt a költségvetésben 3,1 M Ft 
összeg erejéig, a módosítás nyomán pedig utak javítására 2,1 M Ft, kátyúzásra 1 M Ft szerepel, járda 
építésére 1,6 M Ft, valamint tervezésre is rendelkezésre áll 500 e Ft forrás. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány 
Község Önkormányzata 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét 

a 2015. évi önkormányzati költségvetésről. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 2/2013. (II. 11.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a települési támogatásokról szóló rendelet megalkotása 
 
Dr. Németh József: Tájékoztatást ad a szociális törvény (a továbbiakban: Szt.) változásairól, melynek 
következtében a törvény csak az állam által – a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott 
ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza 2015. március 1-től. E körbe tartozik az időskorúak 
járadéka, az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás), az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 2015. március 1. napjától az újonnan megállapított ezen ún. 
jövedelem-kompenzáló ellátások költsége nem terheli az önkormányzatot. 
Az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása 
a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások 
nagyságáról és formájáról. 
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Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy a képviselő-
testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, 
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. 
A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza 
meg. Ennek megfelelően a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az 
önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást az Szt. a továbbiakban nem tartalmazza. 
 
Rokfalusy Balázs 18:20 órakor megérkezik az ülésre, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
Dr. Németh József: A képviselő-testület a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. 
február 28-ig köteles megalkotni. 
 
Mindezek alapján egy új, helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet 
megalkotását javasolja az átláthatóság és a törvényi és önkormányzati rendeleti szabályozás átfedésének 
elkerülése érdekében. 
Az új rendelet-tervezet megalkotása során célul tűztük ki, hogy a jelenleg hatályos rendeletünk alapján 
ellátásban részesülők köre és az ellátások tartalma lehetőleg megmaradjon, és a jelenleg ellátásra 
jogosultak számára minimalizáljuk az önkormányzati ellátások rendszerében történő változást. 
 
Ezután részletesen ismerteti az új rendelet tervezetet, a pénzbeli és természetbeni települési 
támogatások formáit, valamint az egyes támogatásokra vonatkozó szabályozást és az adott támogatásra 
vonatkozó esetleges különös eljárási rendelkezéseket. A már eddig is szabályozott támogatások érdemi 
változtatások nélkül, más elnevezéssel kerültek beépítésre a rendelet-tervezetbe. 
 
Dr. Hidas András: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság 2015. február 19-ei ülésén tárgyalta a rendelet-tervezetet és a szociális ellátások körében végbe 
menő változásokat. A rendeletet a Bizottság elfogadásra javasolja. A járási hivatalhoz átkerülő 
ellátásokról célszerű és hasznos lenne, ha a jövőben információt kapna az Önkormányzat, részben a 
falu szociális helyzetének pontos ismerete miatt, részben pedig azért, hogy tudjuk, ki milyen állami 
támogatásban részesül. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány 
Község Önkormányzata 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
4. napirendi pont: Partnerkapcsolatunk 2015. évi várható eseményei, a 25. éves jubileum 
megünneplése 
 
Schuszter Gergely: Dunabogdány és Leutenbach idén ünnepli a testvérkapcsolat 25. éves jubileumát. 
Ennek apropóján a szokásos augusztusi búcsú szervezése már elkezdődött. Ebben közreműködik a 
polgármester által életre hívott ún. „Leutenbach bizottság”. A programsorozat összeállítására a 
FAKULT Egyesület került felkérésre, akik két javaslatot tettek az asztalra. Ismerteti a jubileumi 
programterveket. A jubileumi ünnepség 2015. augusztus 6. és 10. között lesz. Figyelembe kell venni, 
hogy augusztus 8-a, szombat munkanap. Leutenbachból eddig 150 fő jelezte részvételét a búcsún. A 
korábbi évek tapasztalatait is figyelembe véve szellős programot igyekeztek összeállítani. 
A hajókirándulás az eddigi hétfői napról más időpontra kerülne, és az úti cél is változni fog. Sajnos az 
esztergomi hajóútra az elmúlt években már nem sikerült megtölteni a bérbe vett hajót, ezért a 
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hagyomány ellenére, azzal szakítva új lenne az úti cél, más jellegű lenne, mint eddig, viszont a cél 
változatlanul az, hogy a falu lakosságát meg tudjuk mozgatni. Javaslata, hogy pénteken délután-este 
induljon a hajó Budapestre úgy, hogy az esti-éjszakai díszvilágítást a Dunáról élvezhessék a résztvevők. 
Kiszállást nem tervezünk. A hajó partihajó-jellege marad, élőzene lesz idén is. Remélhetőleg így a 
jegybevételből ismét fedezni tudjuk a hajó költségeit, nem kell kipótolni. 
 
Dr. Hidas András: Egyetért azzal, hogy ne legyen zsúfolt az időbeosztás a több napos programnak. A 
hajókirándulás kapcsán – tekintettel a speciális hétvégére, a jubileumi alkalomra, illetőleg a hétfői 
utcabál sikeres megtartására – egyetért a változtatással. A pályázati lehetőségek iránt érdeklődik. 
 
Schuszter Gergely: A pályázat összeállítása folyamatban van, a kiírt pályázatnál az érkező létszám 
határozza meg a lehetséges pályázati támogatást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
23/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szent 
Dinát búcsú, egyben a Leutenbach-Dunabogdány testvérkapcsolat 25. éves fennállása 
megünneplésének programtervét, az 1. számú programverzió szerint. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
5. napirendi pont: Pályázat kiírása a civil szervezetek 2015. évi támogatására 
 
Schuszter Gergely: Az elfogadott 2015. évi költségvetésben 3.000 e Ft szerepel Egyéb civil szervezetek 
támogatása soron. Emellett azonban az ún. átadott pénzeszközök között szerepel még az egyházak 
támogatása 340 e Ft-tal, 200 e Ft a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra, 1 M Ft az orvosi ügyeletre, 
valamint 1,5 M Ft a polgárőrség részére. 
 
Dr. Németh József: A Képviselő-testület pályázat kiírásával, a tárgyévi költségvetési rendeletben 
rendelkezésre álló forrás terhére támogatásban részesítheti a pályázó egyesületeket, alapítványokat. A 
pénzügyi támogatás célja: a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy 
ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési 
költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján. 
Ismertette a 2015. évi pályázati felhívás tervezetét. A pályázati felhívás megjelenik a község honlapján, a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül, a pályázati lehetőségről a Bogdányi 
Híradóban is olvashatnak az érintettek, továbbá a Hivatalban nyilvántartott szervezeteket személyesen 
vagy e-mailben is felkeressük. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
24/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli 

források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati 
rendelet alapján pályázatot ír ki, a határozat mellékletét képező tartalommal. 
 

2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (3.000.000,- Ft összeget) a 2015. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló 2/2015. (II. 25) önkormányzati rendelet Egyéb civil szervezetek 
támogatása sorából biztosítja. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
alapján a pályázati eljárással összefüggő feladatokat lássa el. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések megtételére azonnal 

 
 
6. napirendi pont: Áramvásárlási ajánlat 
 
Dr. Németh József: Ismerteti az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ás az ELMŰ Nyrt. 2016. évi 
villamos energia vásárlás tárgyában tett ajánlatát, mely az intézményi fogyasztási helyekre érkezett. A 
közvilágításra 2016. évtől a LED-es korszerűsítésre vonatkozó szerződés értelmében annak futamideje 
alatt a beruházó köt szerződést. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

25/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM 
Partner Energiakereskedelmi Zrt. 2016. évi villamos energia vásárlás tárgyban tett ajánlatát, 
egyúttal jóváhagyja – a határozat mellékletét képező tartalommal – az Önkormányzat és az MVM 
Partner Energiakereskedelmi Zrt. között a 2016. évre kötendő villamos energia kereskedelmi 
szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 20:30 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


