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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, Ügyrendi és Koordinációs 
Bizottságának 2010. február 24-én, a Polgármesteri Hivatal Nagytermében, 1800 órai kezdettel 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pálfy Márton   bizottság elnöke 
  Csobolyó Miklós  bizottság tagja 
  Gergőné Varga Tünde   bizottság tagja 
  Papp Gábor    bizottság tagja 
  Bihari Zsuzsanna   aljegyző  
  Vágó Istvánné    gazdasági osztályvezető  
  Vella Zoltán    beruházási és műszaki osztályvezető  
 
Valamint:  Dobronyi Jánosné   jegyzőkönyvvezető  
 
 
Pálfy Márton elnök szeretettel köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság 4 
fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely megegyezik a 
meghívóban előzetesen közöltekkel, kéri, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsága 
(szavazott 4 fő) 4 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

31/2010. (II. 04.) számú Jogi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsági határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és 
Koordinációs Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
1.) Javaslat a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak előirányzatának 
átcsoportosítására  
2.) Javaslat az Önkormányzat 2009. évi 1/2009. (II.11.) költségvetési rendelet 
módosításának megalkotására  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: a bizottság elnöke 

 
 
1.) Javaslat a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak előirányzatának átcsoportosítására  
 
Pálfy Márton elnök ismerteti a határozati javaslatot, kéri, aki azzal egyetért, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsága 
(szavazott 4 fő) 4 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

32/2010. (II. 04.) számú Jogi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsági határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Koordinációs 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésén 
belül az állományba nem tartozók tiszteletdíj költséghelyről 1410 eFt-ot zároljon tartalékba és a 
tartalékból 1410 eFt-ot csoportosítson át a támogatások költséghelyre. A Képviselő-testület kérje 
fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal, ill. a következő Kt. ülés 
Felelős: a bizottság elnöke 
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2.) Javaslat az Önkormányzat 2009. évi 1/2009. (II.11.) költségvetési rendelet módosításának 
megalkotására  
 
Pálfy Márton elnök kérdezi, hogy miből adódott az, hogy 300 millió forinttal megnőttek a kiadások 
a tervezettekhez képest. Úgy látja, hogy jelentős részben a fejlesztéseknél történt növekedés, kérdése 
ezzel kapcsolatban, hogy ennyivel több feladat lett, vagy a beruházások ennyivel többe kerültek 
végül.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető válasza, hogy plusz feladatok lettek, abból adódik kb. 200 
millió forint többletköltség. /tételesen felsorolja a nem tervezett, de mégis elvégzett feladatokat 
(MÁV állomás épületének felújítása, Napközi épületének tervei, ÁROP pályázat programja, 
jóteljesítési garancia)/ Megjegyzi, hogy ezeken kívül a működési kiadások is jelentősen 
megemelkedtek.  
A DTV Zrt-vel kapcsolatosan elmondja, hogy megjött az APEH-tól a díjkiegészítésre vonatkozó 
állásfoglalás, mely szerint a díjkiegészítés nem áfa köteles, ugyanis nem számít árat befolyásoló 
támogatásnak, nevétől függetlenül.  
 
Pálfy Márton elnök elmondja, hogy annak idején az egész rendszerre az áfát azért igényelhették 
vissza a beruházásra, mert az Önkormányzat nem végfelhasználói tevékenységet végzett, hanem 
bérbe adta, kvázi koncesszióba, tehát bevételszerző tevékenységre használta a rendszert, nem pedig 
végfelhasználóként alapellátásra. Ezt elfogadták a céltámogatásnál is. A felújítási összeg ugyanúgy a 
visszaigényelhető áfa kategóriába kellene, hogy kerüljön, ez el lett rontva az elején, korrigálni 
kellene.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy annak idején leírták, hogy nem kell áfás 
számlát kibocsátania a cégnek az önkormányzatok felé, mivel nem történik közvetlenül sem 
szolgáltatásnyújtás, sem áruértékesítés az önkormányzat és a DTV Zrt között.  
 
Pálfy Márton elnök elmondja, hogy ha az Önkormányzat visszaigényelhette a pénzét a beruházásra 
– azért mert azt bérbe adja, és bevételhez jut – azt az áfát be kell fizetnie, de amit meg ráfordít, azt 
meg vissza kell tudnia igényelni.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy az volt a baj, hogy a koncessziós szerződés 
módosításánál került be az, hogy díjkiegészítést nyújt az Önkormányzat a DTV Zrt-nek, az APEH 
pedig ebbe „kapaszkodott bele”. Már a délegyházi könyvvizsgálóval együtt mondták, hogy ezt a 
díjkiegészítést ki kell venni a koncessziós szerződésből, és valahogy másképp kell ezt az egészet 
megfogalmazni.  
 
Pálfy Márton elnök elmondja, úgy kellene, hogy a DTV Zrt leszámlázza az Önkormányzatnak a 
karbantartási díjat áfásan, és az Önkormányzat visszaigényelné. Ha a karbantartást számlázza és nem 
díjkiegészítést, akkor az Önkormányzat megnyeri az áfát, ami nem kis tétel egy évben. Nem 
díjkiegészítés lenne, hanem karbantartási költség.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető megjegyzi, hogy egy évben 70-80 millió forint a 
díjkiegészítés összege.  
 
Pálfy Márton elnök véleménye szerint meg kell mondani az APEH-nál, hogy a koncessziós 
szerződésben ez tévesen lett megfogalmazva, mert az a karbantartási összegnek a része. Ezt annak 
idején már egyszer elfogadta az APEH, államilag elfogadták, hogy az Önkormányzat áfa 
visszaigénylő volt. Az önkormányzatok 80 %-a valóban, mint végfelhasználó valósította meg a 
beruházást, de azáltal, hogy Dunavarsány termelőeszközt létesített, jogosult erre a visszaigénylésre. 
Ez jelenleg csak egy adminisztrációs korrekción múlik, és meg kellene oldani. Lehet, hogy több évre 
visszamenőlegesen is vissza lehetne igényelni az áfát minden településnek, hiszen 5 éven belül lehet 
önellenőrzést kérni.  
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Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy az eszközhasználati díj 40 %-ából képezik 
a felújítási alapot, annak az áfáját vissza kellene, hogy kapják az önkormányzatok minden évben.  
 
Pálfy Márton elnök hozzáfűzi, hogy plusz a támogatás áfáját, ami a karbantartási költség minden 
évben vissza kellene igényelni.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető elmondja, hogy Dunavarsány tekintetében a Felújítási alap 
kb. 36 millió forint évente, a támogatás pedig kb. 70 millió forint.  
 
Pálfy Márton elnök elmondja, hogy a kettő áfá-ja kb. 25-26 millió forint. Az elmúlt négy évet 
tekintve ez 100 millió forint, csak egy olyan könyvvizsgálót kellene ezzel megbízni, aki az APEH-
nak ezt el tudja magyarázni, és meg tudja védeni. Ez akkora összeg, hogy nem kellene hagyni 
elveszni, és akár sikerdíjasan is meg lehetne bízni vele egy komoly szakembert, aki hatékonyan eljár 
az ügyben.  
Kérdése, hogy van-e valakinek még más hozzászólása a napirendi ponthoz. /nem hangzik el több 
kérdés, hozzászólás/ 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat 2009. évi 1/2009. 
(II.11.) költségvetési rendeletének módosítását, szavazzon.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsága 
(szavazott 4 fő) 4 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:  
 

33/2010. (II. 04.) számú Jogi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsági határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és 
Koordinációs Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2009. 
évi 1/2009. (II.11.) költségvetési rendeletének módosítását fogadja el.  
 
Határidő: azonnal, ill. a következő Kt. ülés 
Felelős: a bizottság elnöke 

 
 
Pálfy Márton elnök minden jelenlévőnek megköszöni az ülésen való részvételt és a 
hozzászólásokat, az ülést 1845 órakor bezárja.  
 
A jegyzőkönyv 1845 órakor lezárásra kerül, az ülés hanganyagát a „Jogi-Ügyrendi 2010. 02. 24.” 
néven mentett MP3-as formátumú hangfelvétel őrzi.  
 
 
 
 
                           Pálfy Márton  
Jogi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság elnöke 


