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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 16-án
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. A meghívó szerinti 4. napirendi pontot (Az Óvoda ill. a
József A. utca és az Általános Iskola összekötése) zárt ülésen kéri tárgyalni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

A 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Herr Tamás elnök

3.

A helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői számára
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

A 992 és 991/4 hrsz.-ú ingatlant érintő csereügylet
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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10. Az Óvoda ill. a József A. utca és az Általános Iskola összekötése
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: A 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása
Schuszter Gergely: Köszönti Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsost és Kállay Sarolta Kata
pénzügyi gazdálkodási munkatársat, majd megadja nekik a szót. Tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy az intézményekkel egyeztetésre került a tervezet, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság még nem tárgyalta.
Oláh Józsefné: Részletesen ismerteti a 2017. évi költségvetés tervezetét. Idén is elkülönülnek
egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szervek (polgármesteri hivatal, óvoda, művelődési ház)
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is
előírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak előirányzat-csoportok
és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a
helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is. Az irányadó számviteli szabályok
értelmében idén is a rovatrend és kormányzati funkció szerinti költségvetés összeállítás történik.
A 2017. évi költségvetés-tervezet bevételi és kiadási főösszege 395.887 e Ft. Ez 28 M Ft összeggel
haladja meg a tavalyi évi költségvetését.
Ismerteti a bevételi oldal főszámait. A feladatfinanszírozás keretében a 2017. évi állami támogatás
177.740e Ft, amely a polgármesteri hivatal működéséhez, a település-üzemeltetéshez (közvilágítás,
közutak fenntartása, zöldterület-gondozás), egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására, továbbá
az óvoda fenntartásra, közétkeztetés címén, valamint a közművelődési feladatok ellátására, illetve
szociális kiadások finanszírozására fordítható. Ebben a körben nagyságrendileg 4,5 M Ft-tal több
finanszírozás érkezik idén. A helyi adókból tervezett bevételek (közhatalmi bevételek) a 2016. évi
tényadatokon alapulnak, 123.000 e Ft saját bevétellel számol a költségvetés tervezete. Működési
bevételek 31.000 e Ft a tervezet szerint.
A kiadások körében kiemelte, hogy a legnagyobb kiadás a személyi juttatások 132.326 e Ft összeggel,
ami tartalmaz keretet a köztisztviselők bérfejlesztésére saját forrásból, tekintettel arra, hogy 2008. év óta
nem volt a területet érintő központi illetményalap-emelés. A Polgármesteri Hivatalban 2017. évben négy
álláshelyen is személycsere lesz az év folyamán nyugállományba vonulással, ill. szülési szabadsággal
összefüggésben, ami elengedhetetlenné teszi a párhuzamos foglalkoztatást a zökkenőmentes átadásátvétel biztosítása végett. Emiatt a személyi juttatások éves szinten kb. 6 millió Ft-tal növelik meg a
bérköltségeket a Hivatal esetében.
Az intézmények valamennyi igénye – egy kivétellel – beépítésre került a tervezetbe. A kimaradó tétel az
Óvodát érinti, ahol térfigyelő kamerarendszer iránti igényt jelentett be az óvodavezető, ezzel azonban
célszerű várni addig, amíg a beadott óvodabővítési pályázat elbírálása megtörténik.
Az Óvoda éves költségvetése 96,5 M Ft.
A Művelődési Ház éves költségvetési kerete nő (összege: 17,5 M Ft), ennélfogva plusz 4 M Ft áll majd
rendelkezésre, elsősorban rendezvényekre, programokra.
A dologi kiadásokra 119.875 e Ft szerepel. Egyéb működési célú kiadásra 48.097 e Ft összeget
terveztünk, ebből 12.927 e Ft a tartalék. A tartalék ismét magas összegű, ami örvendetes és biztonságot
ad az idei gazdálkodáshoz.
A tavalyi évhez hasonlóan a civil szervezetek támogatására a költségvetésbe csak egy keretösszeg kerül,
az egyes konkrét támogatások meghatározása pedig főszabály szerint pályázat alapján egyedi döntéssel
történik.
A beruházás, felújítás körében 47 M Ft a tervezet szerint felhasználható összeg, ez is emelkedik a tavalyi
évhez képest 15 M Ft-tal.
A létszámkeret a 2016. évihez hasonló, a közfoglalkoztatásban várható csökkenés.
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Schuszter Gergely: Elsődlegesen kiemeli, hogy a 2016. évi helyi adóbevételek nagyon jól teljesültek,
ami kellő alapot ad erre az évre. Örvendetes az is, hogy az állami feladatfinanszírozás összege is
emelkedik 4,5 M Ft-tal, annak ellenére, hogy az általános iskola működtetési feladatai kikerültek, de jobb
sávba kerültünk. Ráadásul a saját számításaink is egyeznek az államkincstári adatokkal, ami egy
kiszámítható működést irányozhat elő.
Ismerteti a tervezett beruházások, felújítások körét. Felsorolja az egyes jelentősebb tételeket.
A Gondolatmegálló projekt keretében a Patak utcai buszváró építése 1,4 M Ft-tal szerepel a
tervezetben.
Strand játszótéri eszközökre 3,5 M Ft-ot irányoz elő a tervezet, itt a Vízi Sport Egyesület fajátszótéri
eszközeinek elbontásával egy új, a szabványoknak megfelelő játszótér létesülne a Strand mellett.
Az orvosi rendelő esetében nyílászárók cseréje és burkolás a terv, 3,0 M Ft összegben, a gyermekorvosi
rendelő váró- és elkülönítő helyiségét, ill. a fogorvosi rendelő bejáratát és váróhelyiségét érintően.
A községi térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 3,5 M Ft szerepel.
Az Általános iskola és az Óvoda, ill. József A. utca összekötésének kialakítására összesen 25 M Ft
szerepel, ez lesz az idei év legnagyobb munkája.
A Művelődési Ház épület felújítás 1,7 M Ft szerepel. A Helytörténeti Gyűjtemény épület nyílászáróinak
cseréje településképi szempontból is elodázhatatlan. Erre 1,26 M Ft áll majd rendelkezésre.
Telekeladásból származó bevétellel nem számol a tervezet, amennyiben ilyenre sor kerül, az a tartalékot
növeli.
Rokfalusy Balázs: Kiemeli, hogy nagyon előremutató lépésnek tartja a Művelődési Ház költségvetési
lehetőségeinek ilyen mértékű emelését. Megítélése szerint az idei költségvetési tervek alapján a
Gazdasági programban jelentős előrehaladás lesz 2017. év végére.
Schuszter Gergely: A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet bizottsági tárgyalása és véleményezése a
hónap végén lesz, ezt követően a februári rendes képviselő-testületi ülésen dönthetnek a rendelet
megalkotásáról.
2. napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről
Schuszter Gergely: Köszönti Herr Tamás elnököt, majd megadja neki a szót a tájékoztató
megtartásához.
Herr Tamás: Ismerteti a 2016. évi programokat, melyek az NNÖ szervezésében, ill. támogatásával
valósultak meg, továbbá azokat a programokat, eseményeket, melyeken képviseltették magukat.
Tájékoztatást ad a beadott pályázatokról, több pályázatot is összeállítottak és benyújtottak. Ezek közül
ifjúsági klubhelyiséghez asztalokra és székekre a BMI-től kaptak támogatást. A Bogdaner Singkreis CD
kiadáshoz 100.000,- Ft összegű támogatás érkezett. A Pünkösdi fesztivál költségeihez 200.000,- Ft, míg
német könyvekre 100.000,- Ft támogatást nyertek.
Ismerteti a 2016. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási tételeit. A főösszeg
meghaladta az 5 M Ft-ot (5.198 eFt). Ebből bevételi oldalon az önkormányzati támogatás 400 eFt,
állami támogatás 780 eFt, a feladatalapú pályázati támogatás 2.100 eFt, pályázatokon 664 eFt bevétel
jött. Jelentős támogatásokat tudtak nyújtani a helyi hagyományőrző nemzetiségi csoportoknak. Év végi
maradvány 2016. december 31-én 540 eFt.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
3. napirendi pont: A helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Dr. Németh József: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.)
80. § (2) bekezdése alapján a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi
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választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A legutóbbi
felülvizsgálat óta az együttműködési megállapodás tartalmát érintően változás nincs, de a felülvizsgálatot
az Njt. 80. § (2) bekezdése alapján január 31. napjáig el kell végezni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
1/2017. (I. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunabogdány Község
Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány között kötött
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, a megállapodást a melléklet szerinti változatlan
tartalommal jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
4. napirendi pont: A 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára
Dr. Németh József: Ismerteti a 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. A célok
meghatározása során szükséges figyelembe venni a vonatkozó (és már kihirdetett) jogszabályi
előírásokat, az abból eredő 2017. évre vonatkozó feladatokat, valamint az Önkormányzat
vonatkozásában a Képviselő-testület már elfogadott rendeleteit és határozatait, az ezekből megalkotott
szabályzatokat és eredő feladatokat, valamint a Polgármesteri Hivatal egyéb államigazgatási/hatósági
feladatait.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
2/2017. (I. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunabogdányi Polgármesteri
Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező
célokat, szempontokat és elvárásokat az alábbiak szerint határozza meg:
- a jogszabályi környezet folyamatos és gyors ütemben történő változásaira külön figyelmet
kell fordítani, az abban foglaltak teljesítése és naprakész ismerete, alkalmazása a saját
munkaterülethez kapcsolódóan;
- a munkaköri leírásban szereplő feladatok végrehajtása;
- a költségvetési rendelet ismerete és végrehajtása, a költségvetési források célszerű, takarékos
felhasználása, a likviditás fenntartása;
- közreműködés a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi
pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő
előkészítésében, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági
szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a képviselő-testületi döntés szakmai
megalapozásában, a döntések folyamatos, határidőre történő végrehajtása;
- a bizottsági előterjesztések határidőben történő előkészítése, a döntések folyamatos,
határidőre történő végrehajtása;
- a hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályi
változásoknak megfelelően;
- az új számviteli rendszer zökkenőmentes alkalmazása az önkormányzat és az intézmények
könyvvitelében;
- a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítése;
- átmenetileg szabad pénzeszközök optimális lekötésére javaslattétel;
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-

-

-

az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a kintlévőségek, adóhátralékok csökkentése,
azok kiemelt kezelése;
az önkormányzati intézmények költséghatékony, ésszerű és racionális működtetése,
fenntartása, az irányítással, gazdálkodással, ellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátása;
a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási feladatainak ellátása
az együttműködési megállapodás alapján;
a közigazgatási tevékenység során a jogszerűség, a szakszerűség, következetesség és
hatékonyság elveinek megfelelő eljárásrend alkalmazása, a szolgáltató és ügyfélbarát
közigazgatás fenntartása.
pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok felkutatásában, kidolgozásában
aktív közreműködés, a pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és
a pályázati támogatásokkal való elszámolás, az előírt kötelezettségek határidőben történő
teljesítése;
a közfoglalkoztatási rendszer keretében a foglalkoztatás hatékony és ésszerű megszervezése,
a lehetőségek maximális kihasználása.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
5. napirendi pont: Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
Dr. Németh József: Ismerteti a cafeteria-rendszerben 2017. január 1. napjától bekövetkezett
változásokat, melynek következtében szükséges a Cafeteria Szabályzat módosítása. 2017-ben a
köztisztviselők kerete bruttó 200.000,- Ft a tavalyi évhez hasonlóan, a 2017. évi központi költségvetés
alapján, az igénybe vehető szolgáltatások pedig a készpénzjuttatás (évi 100.000,- Ft értékben) és a
Széchenyi Pihenőkártya, valamint az ún. lakás-cafeteria. Az intézmények esetében évi 72.000,- Ft
értékben igényelhető készpénz-juttatás, vagy SZÉP-kártya. A készpénzjuttatást juttatást negyedévente
egyenlő részletekben kerül kifizetésre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
3/2017. (I. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2017.
évi Cafeteria Szabályzatot.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont: Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Dr. Németh József: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.
A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem
ruházhatja át.”
Schuszter Gergely: Törvényi kötelezettségemnek eleget téve a 2017. évi szabadságomnak 4/5-öd
részét (31 nap) a melléklet szerint ütemezem, a szabadság fennmaradó részét eseti jelleggel a
szükségessége felmerülésekor veszem igénybe.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
4/2017. (I. 16.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuszter Gergely polgármester
2017. évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéséket tegye meg.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
7. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Igen sűrűn alakult a december másodi fele.
December 21-én részt vett Leutenbach-ban Horst Gebhardt korábbi polgármester temetését, és
gyászbeszédet is mondott. Ezúton is őszinte részvétét fejezi ki a családnak.
Előtte való nap, december 20-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalban (a
továbbiakban: MEKH) a víziközmű rendszer átadása ügyében volt meghallgatás. Ezen a
meghallgatáson jelen volt a DMRV, a Fővárosi Vízművek a továbbiakban: FV), az MNV Zrt
képviselője is. A meghallgatást követően 2016. december 22-én faxon kézbesítette a MEKH a
határozatait, mellyel 2017. január 1-től az FV-t jelölte ki mindkét vízi közmű ágazatban szolgáltatónak
településünkön.
Az átadás-átvételre 2016. december 30-án került sor, melyen az Önkormányzat, az FV és a DMRV
munkatársai vettek részt. A teljes átadás-átvétel 2016. január 13-án jegyzőkönyvileg lezárult, de a teljes
körű átadás megvalósulása 2016. február 28-ig fog megtörténni. Az átadási pont, mérő kiépítése már
megtörtént az ivóvíz vonatkozásában Visegrád-Szentgyörgypuszta irányába.
Tájékoztatást ad a síkosság-mentesítési munkálatokról. Többféle szóróanyaggal és technikával végzi a
megbízott személy a munkálatokat. A meredek és a veszélyes útszakaszok só, ill. só és zúzalék
keverékével kerülnek kézi vagy gépi úton szórásra.
A Dunabogdányi Általános Iskola és AMI épületeiben megtörtént a LED-világítás cseréje, és a
Sportcsarnokban is készen van a munka. Még következik a Polgármesteri Hivatalban a világítóeszközök
cseréje, il. az ún. ad-vesz mérők felszerelése az ELMŰ részéről.
A Dunabogdányi Általános Iskola és AMI végzős osztályának tanulói 2017. január 8-án látogatást tettek
a Hivatalban, ahol tájékoztatást kaptak a község életéről, megvalósult és tervezett fejlesztésekről, a
hivatali életről, költségvetésről.
Képviselő-testületi köszöntések:
 Schwartz József és Sas Margit 50 éves házassági évforduló, 2016. december 21.
8. napirendi pont: Egyebek
9. napirendi pont: A 992 és 991/4 hrsz.-ú ingatlant érintő csereügylet
10. napirendi pont: Az Óvoda ill. a József A. utca és az Általános Iskola összekötése
A 8., 9., 10. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
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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
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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