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

 
Iktatószám: II/1-5/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. április 29-én 18:00 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 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
Süle Tamásné igazgatási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Szabó József 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt később érkezik a testületi ülésre. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Kádi László képviselőt. Tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, hogy a rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. Javaslatot 
tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 

 

1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

2.) Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

3.) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 

4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli tagiskolájának 
működtetési szándékáról 

b) Az önkormányzati nonprofit kft. alapító okiratának, ügyvezető igazgató személyének 
és az ellenőrző bizottság tagjainak elfogadása 

c) Döntés „Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése – közlekedési szolgáltatások” 
támogatási jogcímen benyújtható pályázatról 

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

Zárt ülés 
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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 
39/2015. (IV. 29.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. április 29-i nyilvános testületi ülés napirendjét és a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint elfogadja. 

 
 
Csontos Attila polgármester megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti a költségvetés módosításáról kiküldött előterjesztést. 
 
Csontos Attila polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi testület bevezette az 
idegenforgalmi adót 100 Ft/vendégéjszaka összeggel, ami nem jár nagy bevétellel, de turisztikai 
fejlesztésekhez információt tudunk általa gyűjteni. A polgármester elmondja, hogy 2014. évben 814 
fő került bejelentésre, amellyel 62.000 Ft bevételre tettünk szert. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 4 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló 
4/2015. (V. 20.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
belső ellenőrzésről szóló jelentést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ez alapján is látszik, hogy az ellenőrzött témakörben 
kiválóan működik az önkormányzati hivatal, megköszöni a kollégák munkáját. 
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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 
40/2015. (IV. 29.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatást, 
valamint az éves belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, ezzel 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése vagy észrevétele? 
 
Csontos Attila polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a beszámolót azzal egészíti ki, hogy az 
önkormányzat tagja még a TÖOSZ-nak és az Arrabola EGTC-nek is. 
 
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 
41/2015. (IV. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2014. évi 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
5/2015. (V. 20.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
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4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli tagiskolájának működtetési 

szándékáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. A működtetési 
szándékról már egyszer dönteni kellett, akkor vállalni szerette volna az önkormányzat az iskola 
fenntartását, de az állam nem engedte. A polgármester elmondja, hogy ha mi szeretnénk 
működtetni az iskolát az évi 8-10 millió Ft költséget jelentene és a tanárok akkor sem az 
önkormányzat fennhatósága alá tartoznának. Jelenleg évi közel 1 millió forintot kapunk 
karbantartási és takarítási költségekre. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a beiratkozások jól sikerültek, 22 kisgyermek kezdi 
szeptemberben a tanévet. 
 
Csontos Attila polgármester javaslatot tesz arra, hogy a jelenlegi rendszerben ne vállaljuk az iskola 
működtetését. 
 
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 
42/2015. (IV. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő épületben működő, az állami 
intézményfenntartó központ fenntartásában lévő Dunaszegi 
Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Tagiskolája működtetői 
feladatait 2015. szeptember 1. napjától nem kívánja átvállalni. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 

 
 
b) Az önkormányzati nonprofit kft. alapító okiratának, ügyvezető igazgató személyének 

és az ellenőrző bizottság tagjainak elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy még a mai nap folyamán is egyeztetések folytak az 
ügyvéd úrral. A kft. tevékenységi körébe szinte minden lehetséges TEÁOR számot bejelölt, de 
mivel sok tevékenység külön engedélyhez kötött, így a fő tevékenységi köre a kft-nek a zöldterület 
karbantartása lesz, ellát továbbá minden olyan plusz tevékenységet, ami nem engedélyköteles. Ha 
később valamilyen tevékenységet még fel szeretnénk venni, ahhoz már nem kell alapító okiratot 
módosítani. 
 
Szabó Lajos alpolgármester kérdése: a fő tevékenység mellett az egyéb tevékenységek is ugyan 
úgy működhetnek mint a fő tevékenység? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy igen. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Kiss Szabolcsot kérte fel az ügyvezető igazgatói 
posztra, amennyiben ezt a képviselők támogatják. Van tapasztalata és a kapcsolatai is sokrétűek. 
A kinevezése 2015. december 31-ig szólna első körben. 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a felügyelő bizottság tagjainak Szabóné Süle Zitát, 
Kádi Lászlót és harmadikként pedig saját magát javasolja. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző kéri a polgármestert, hogy jelölje meg a könyvelő személyét is. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Számház-Lánc Bt-t (képviseli: Kópházi Józsefné; 
Tel/fax: 96/314-259; mobil: 30/378-6059; cím: 9028 Győr, Erfurti u. 11.) javasolja megbízni a 
könyvelési feladatokkal. Az egyesületek könyvelését is ők készítik. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
43/2015. (IV. 29.) határozata 
 
1. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.) alapító 
okiratát a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
2. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.) 
ügyvezetőjének (vezető tisztségviselő) Kiss Szabolcsot (9175 
Dunaszentpál, Rét utca 6/C.) megválasztja. Az ügyvezető 
feladatait megbízási jogviszonyban látja el, díjazásban nem 
részesül. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól 2015. 
április 29-től 2015. december 31-ig. 
 
3. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.) 
felügyelőbizottsági tagjainak Szabóné Süle Zitát (9175 
Dunaszentpál, Rákóczi F. u. 5.), Kádi Lászlót (9175 Dunaszentpál, 
Kerekes tér 4.) és Csontos Attilát (9175 Dunaszentpál, Rákóczi F. 
u. 20.) megválasztja. 
 
4. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére viseli a 
cégbejegyzési eljárás során felmerülő költségeket. 
Meghatalmazza dr. Szalai Péter ügyvédet (9022 Győr, Bisinger 
sétány 2.), hogy a cég bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az 
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

c)  Döntés „Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése – közlekedési szolgáltatások” támogatási 
jogcímen benyújtható pályázatról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy amint azt már a testület korábban is egyeztette, 
falubuszra, terepjáróra vagy személyautóra lehet pályázni. A pályázatot benyújtani szándékozó 
Sportegyesület a tevékenysége során támogatni kívánja az önkormányzatot a kötelező 
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feladatainak ellátásában, amelyhez a terepjáró vagy a kisbusz lenne az ideális. Terepjáró azonban 
csak akkor lehetne hasznos, ha az platós lenne a könnyű áruszállítás érdekében, ezt azonban a 
pályázati feltételek nem engedik, mivel a végleges pályázati kiírás szerint a gépjárműnek 5 
ajtósnak kell lennie. 
 
Szabó József képviselő 18 óra 25 perckor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti, hogy a kisbuszra mely cégektől érkezett a Sportegyesület 
részére árajánlat, egyúttal ismerteti azok tartalmát is. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy a későbbiekben, ha sikerül a kisbuszt megvásárolni pályázat 
útján, használhatja–e a falu lakossága, magáncélra díjfizetés ellenében. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ezt a támogatott szervezetnek kell majd 
szabályzatban meghatároznia. 
 
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 
44/2015. (IV. 29.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Sportegyesület – az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű – 
pályázatát támogatja, egyúttal az együttműködési megállapodást a 
mellékelt tartalommal jóváhagyja, valamint felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírásra. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
5.) napirendi pont 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
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 
45/2015. (IV. 29.) 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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Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Csontos Attila polgármester tájékoztató jelleggel elmondja, hogy Dunaszegen van egy hölgy, aki a 
Nemzeti Vágtán részt szokott venni Hédervár színeiben. Eddig még mindig felkerült Budapestre a 
döntőre. A polgármester elmondja, hogy ez a hölgy megkeresett bennünket, hogy szívesen indulna 
Dunaszentpál színeiben, képviselve a települést, ennek olyan anyagi vonzata lenne, hogy májustól 
szeptemberig táp vagy vitamin vásárlásával kellene havi kb. 30.000 Ft-os összeggel támogatni. Az 
önkormányzatnak ez 150.000 Ft-ba kerülne, plusz a nevezési díjat is nekünk kellene befizetni, ami 
100.000 Ft. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy első körben ő igent mondott volna, ha nem lenne az 
önkormányzatnak mostanában több extra kiadása. 
 
Szabó József képviselő hozzászólása: ha a régió győztese kerül csak be a döntőbe és nem ez a 
hölgy lenne az, akkor Dunaszentpált nem tudja képviselni és az önkormányzat elbukta a 
támogatásként kifizetett összeget. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja a Nemzeti Vágtán való részvételt. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy elkészült a véglegesnek szánt településrendezési terv, 
tájékoztatásul ismerteti a legfontosabb változtatásokat. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az óvodai beiratkozások is megtörténtek, így az óvodai 
létszám szeptembertől 32 fő lesz, melyből kettő fő SNI gyermek van. A Dunaszegről átjött 
gyermekek nagyon jól érzik magukat és a szülők is elégedettek. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy beindult az önkormányzati kertészet, ahol Kuzmics 
László és az új közfoglalkoztatottunk, Pusztai Tibor dolgozik, a vetés meg is történt. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy rendelt az önkormányzat 180 db kínai császárfát, 
melyek a kertészetben kerülnek elültetésre, a beruházás bruttó értéke mintegy 350.000 Ft. 
A polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik ez a 
mesterségesen létrehozott, gyorsan növő fa, amit a későbbiekben tűzifaként lehet értékesíteni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a kertészettel kapcsolatos kiadásokat külön kezeljük, 
hogy tudjuk, hogy mennyit fordítottunk rá. A polgármester elmondja, hogy a cél az lenne, hogy a 
közfoglalkoztatottak a későbbiekben a nonprofit kft. keretein belül dolgozhassanak. 
 
Vass László képviselő kérdése: van-e valakinek ezekkel a kínai császárfákkal kapcsolatosan pozitív 
tapasztalata? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a keleti megyékben több helyen elterjedt már ezeknek 
a fáknak az ültetése. Ősszel pedig gyümölcsfákat és fenyőfákat szeretne ültetni a kertészetben. 
 
Vass László képviselő elmondja, hogy nem ért egyet a császárfák ültetésével, véleménye szerint a 
beruházás nem térül meg, helyette fűzfavessző ültetését javasolja. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy elkészült a sportpálya világítása. Június 27-én esti 
focitornát fognak rendezni, amelyen nevezési díj ellenében lehet majd szerepelni. A polgármester 
elmondja, hogy Varga Csaba sportelnök elkészítette az jövő évi TAO pályázatot, amelyben  
3.300.000 Ft-ra lehet pályázni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a kamerarendszer felszereléséhez már csak az EON 
Zrt. engedélyére várunk, nyár elejére remélhetőleg megtörténik a kiépítés. 
 
Kádi László képviselő kérdése: mit lehet tudni a buszmenetrend változásáról? 
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