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Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. 

 
Iktatószám: II/1-14/2014. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. december 10-én 17:00 órakor 

az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Kádi László képviselő 
Szabó József képviselő 
Vass László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Szabó József 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt később fog érkezni a testületi ülésre. Megállapítja, hogy 
vele együtt 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Szabó József képviselőt. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 

2.) Döntés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről 

3.) Döntést igénylő ügyek 

a) Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi 

ülés közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

határozatokról 

 
 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 4 
fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2014. (XII. 10.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. december 10-i nyilvános testületi ülés napirendjét és a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint elfogadja. 

 
 
Csontos Attila polgármester megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 
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Napirend tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 
 
A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, a munkatervet 
minden év decemberében elfogadjuk, hogy előre tudjuk a következő évben mikor mit fogunk 
tárgyalni. 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a munkatervet, elmondja az előző évhez képest fellépő 
változtatásokat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 4 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2014. (XII. 10.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi munkatervét a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Szabó József képviselő 17.15-kor megérkezik a testületi ülésre. 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
Döntés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettség, korábban 
a GYTKT keretein belül történt az ellenőrzés 100 %-os finanszírozás mellett. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a jövő évi belső ellenőrzés költsége 150.000 Ft+ÁFA 
lesz, amelyet az önkormányzatnak kell biztosítania. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előző évben az önkormányzati intézményeket, az 
idei évben a szociális ellátásokat ellenőrizték, jövőre pedig a pénzgazdálkodási jogkörök 
szabályozása és gyakorlata lesz az ellenőrzés tárgya. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a kiküldött előterjesztést a belső 
ellenőr készítette, részletesen ismerteti az ellenőrzés témáját, elmondja, hogy az ellenőrzést 
áprilisra tervezték, az ellenőrzés 6 napot vesz igénybe. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy most a belső ellenőrzés tárgyát kell elfogadni a 
Képviselő-testületnek. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2014. (XII. 10.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület a belső ellenőrzés költségét éves 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen a Települési Értéktár 
Bizottságot a testület megalakította, szervezeti működési szabályzatát elfogadta azzal a kitétellel, 
hogy a tagokat a következő ülésen választják meg. 
A polgármester elmondja, hogy Vass László képviselő segítségével a megfelelőnek tartott 
személyeket felkérték bizottsági tagoknak. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, nagyon örül, hogy a tagságra felkért Pilikta László elvállalta 
a feladatot. Rajta kívül Nagy Szabolcs könyvtárost és Varga Eszter kulturális referenst kérte fel a 
tagságra és elmondja, hogy mint polgármester ő is tagja a bizottságnak. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy az idősebb és a fiatalabb Pilikta László is elvállalta a 
tagságot? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy csak egyikük fog részt venni, mint tag, de a munkában 
mindketten segítenek. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2014. (XII. 10.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Települési Értéktár Bizottság tagjainak Pilikta 
Lászlót, Nagy Szabolcsot és Varga Esztert megválasztotta. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott tagokat 
a szervezeti és működési szabályzat függelékében tüntesse fel. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés 
közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, egyúttal tájékoztatásul közli, hogy a 
településfejlesztési koncepciót elfogadtuk, ami már a honlapra is felkerült, elindult a 
településrendezési terv készítése is. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2014. (XII. 10.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a közös testületi találkozó 2014. december 13-án, 
szombaton 18 órakor lesz Kunszigeten. 
 
A polgármester sajnálattal közli, hogy a falu legidősebb lakója Horváth József elhunyt, temetése 
szintén 2014. december 13-án, szombaton lesz. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az áprilisban beadott kamerarendszer pályázatra 
2.400.000 Ft-ot nyert a település, a szerződés Budapesten kerül aláírásra a következő héten. 
 
A polgármester elmondja, hogy özv. Varga Imréné ajánlotta fel a fenyőfát a falu javára, amelyet a 
héten Bekő Zsolt vállalkozó felállított, a Vill-Korr Hungária Kft. munkatársai pedig elkészítették 
annak díszvilágítását. 
A polgármester elmondja, hogy a karácsonyi ünnepély 2014. december 20-án 17 órakor lesz az 
iskolában, a szilveszteri tűzijáték a hagyományokhoz híven január 1-jén 00:30-kor lesz a Kerekes 
téren. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy januárban a település civil szervezeteivel összeülnek 
és megbeszélik az egész év rendezvények időpontját, amely időpontokat összehangolnak 
Dunaszeg és Kunsziget tervezett programjaival is. 
 
Szabó Lajos alpolgármester elmondja, hogy a héten kapják a 85 év felettiek a Helyi Vöröskereszttől 
a karácsonyi csomagot. 
 
Kádi László képviselő kérdése, hogy a Szabadság utcai buszmegálló tetejének javítása mikorra 
várható?
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