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

 
Iktatószám: II/1-2/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. február 11-én 18:00 órakor 

az önkormányzat 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. Megállapítja, hogy vele együtt 5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Szabó Lajos alpolgármestert és Szabó József képviselőket. Javaslatot tesz a napirendre az 
alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Társulások beszámolója a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

2.) Társulások 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 

3.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 

4.) Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

5.) Dunaszentpál Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 

6.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Települési Értéktár Bizottság 5. tagjának és elnökének megválasztása 

b) Duna-Gyöngye Óvoda számlavezetési díjkompenzáció kérelme 

c) Dunaszentpál 06/87 és 06/89 hrsz. ingatlanok cseréje 

7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 
 
 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 5 
fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. február 11-i nyilvános testületi ülés napirendjét és a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint elfogadja. 

 
 
Csontos Attila polgármester megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Társulások beszámolója a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy jelen napirendi pont esetében kettő társulásról 
beszélünk, az egyik a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás, a másik pedig a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az írásos előterjesztéseket, amik a Társulási Tanács ülésére 
készített anyagok. Elmondja, hogy mindkét társulás esetében a Társulási Tanács a napirendi 
pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács által 
elfogadott beszámolót a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
A témával 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 
14/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2014. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával 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 
15/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2014. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Társulások 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy jelen napirendi pont esetében is a Dunaszegi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulásról és a Kunszigeti Gyermekellátó Társulásról van szó. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az írásos előterjesztéseket, amik a Társulási Tanács ülésére 
készített anyagok. Elmondja, hogy mindkét társulás esetében a Társulási Tanács a napirendi 
pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács által 
elfogadott 2015. évi költségvetést a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
A témával 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 
16/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2015. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával 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 
17/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2015. évi költségvetését a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az I. fordulóban meghatározottakhoz képest nincs 
változás, most kell elfogadni a költségvetést, rendeletet kell alkotni. 
A polgármester elmondja, hogy még nem dőlt el, hogy az önkormányzati nonprofit kft-t egyedül 
vagy a három település együttesen hozza létre, ez a későbbiekben a költségvetést befolyásoló 
tényező lehet. 
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Csontos Attila polgármester javasolja a 2015. évi költségvetés elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 
2/2015.(II. 23.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a szabadságolási ütemtervét. 
 
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 
18/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester szabadságolási ütemtervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti, hogy miért volt szükség az SZMSZ felülvizsgálatára, továbbá 
ismerteti az ehhez kapcsolódó jelenleg hatályos jogi szabályozást. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
 



5/8 

6.) napirendi pont) 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Települési Értéktár Bizottság 5. tagjának és elnökének megválasztása 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az év végi közmeghallgatáson Várföldi Lajos jelezte, 
hogy ő szívesen lenne tagja a bizottságnak, ezért javasolja az ő megválasztását. A Bizottság 
elnökének Nagy Szabolcsot javasolja. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy Nagy Szabolcsot a polgármester megfelelőnek tartaná az 
elnöki tisztség betöltésére? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy igen, Nagy Szabolcsot megfelelőnek tartja, egy 
nagyon pontos, precíz ember. 
 
Vass László képviselő elmondja, hogy szerinte is Nagy Szabolcs egy korrekt, precíz ember. 
 
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 
19/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nagy Szabolcsot a Helyi Értéktár Bizottság elnökének, Várföldi 
Lajost a bizottság tagjának megválasztja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Duna-Gyöngye Óvoda számlavezetési díjkompenzáció kérelme 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
a kérelmet. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy hány főről és mekkora összegről lenne szó? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy hat főről lenne szó, három évre visszamenőleg kellene 
kifizetni, kb. 70.000 Ft/év összeggel kellene számolni. 
A polgármester elmondja, hogy senkit nem kötelezünk a bankszámla vezetésére, van lehetősége 
az óvodai dolgozóknak, hogy fizetésüket készpénzben vegyék fel, a vonatkozó jogszabály is azt 
mondja, hogy ez a kompenzáció adható, nem pedig kötelezően fizetendő. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a jelenlegi jogszabály kimondja, hogy számlavezetési 
díj összege adható. Abban az időszakban viszont, amire azt kérik, a jogszabály másképp 
fogalmazott, úgy, hogy a kifizetés miatt többletköltséggel a dolgozó nem terhelhető. Ugyanakkor 
abban az időszakban sem volt kötelező a bankszámla fenntartása. 
 
Szabó József képviselő kérdése: érdekelné, hogy a többi településeken hogyan működik ez a 
dolog? 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy egyelőre nincs információja más településekről. A 
beadványban hivatkoznak arra, hogy a KLIK megtette az intézkedéseket a kifizetéshez és egy 
államtitkári állásfoglalásról is szó esik benne, azonban ennek tartalma szintén nem ismert. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy teljesen normális, hogy mindenkinek van bankszámlája, 
ennek ellenére nem tartja reálisnak a benyújtott kérelmet, ő nem támogatja a kompenzációt. 
Elmondja ugyanakkor, hogy még jobban utána kellene járni a jogszabályi háttérnek és emiatt a 
márciusi testületi ülésen kellene erről dönteni véglegesen. 
 
Vass László képviselő hozzászólása: szerinte várjanak ezzel a döntéssel fél évet, hogy kialakuljon 
az ezzel kapcsolatos gyakorlat. 
 
Kádi László képviselő elmondja, hogy szinte minden dolgozónak van bankszámlája és szerinte a 
munkáltatók nem térítik az ezzel járó költségeket, szerinte nem kell ezen gondolkodni. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a kompenzáció kifizetésének elutasítását. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja: mivel két javaslat merült fel a napirenddel kapcsolatban, 
először megkérdezi, hogy ki támogatja Szabó József képviselő indítványát, miszerint a döntést a 
következő testületi ülésen hozzuk meg? 
 
A módosító indítvánnyal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 1 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 4 
ellenszavazat mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szabó József határozati javaslatát elutasította. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi, hogy ki támogatja a kérelem elutasítását? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazat 
mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda közalkalmazottainak számlavezetési 
díjkompenzációra irányuló kérelmét elutasítja. 

 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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c) Dunaszentpál 06/87 és 06/89 hrsz. ingatlanok cseréje 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, amelyről már korábban volt szó, 
csak most papíron is rendezni kellene ezen területek cseréjét. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy kettő lehetősége van az önkormányzatnak. Az egyik, 
hogy nem fogadjuk el az ingyenes cserét – ennek a szántónak az értéke 50-70 ezer forint körüli 
összeg – és ehhez ragaszkodik az önkormányzat. A másik lehetőség, hogy elfogadjuk az 
ingatlanok cseréjét, kifejezve azon hozzáállásunkat, hogy a képviselő-testület nem gördít 
akadályokat a projekt végleges lezárása elé. Javasolja a csere elfogadását a felajánlott 
feltételekkel. 
 
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 
22/2015. (II. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. 
(1054 Budapest, Nagysándor József utca 6.) kérelméhez, 
amelyben kéri a „Duna projekt” keretében megvalósítandó Mosoni-
Duna menti töltéserősítéshez szükséges Dunaszentpál, 06/87 és 
06/89 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes cseréjét, a melléklet szerinti 
tartalommal hozzájárul. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
 
Csontos Attila polgármester elmondja nincs lejárt határidejű határozat, továbbá az előző képviselő-
testületi ülés óta egyedül Németh Karolina ügyében hozott döntést átruházott hatáskörben, akit 
önkormányzati segélyben részesített. Egyúttal beszámol az előző képviselő-testületi ülés óta 
történt eseményekről. 
 
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 
23/2015. (II. 11.) 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 
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