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

 
 
Iktatószám: II/1-13/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. október 28-án 18.00 órakor 

az önkormányzat házasságkötő termében tartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Jelen vannak: 

Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 
Szabó József képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: 

Kovács Tímea igazgatási előadó 
Dr. Kelemen Ágnes házi gyermekorvos 
Biró Hajnalka házi beteggondozó 
Nyerges László családgondozó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti dr. Kelemen Ágnes 
házi gyermekorvost, Biró Hajnalka házi beteggondozót és Nyerges László családgondozót. 
Elmondja, hogy Szabó József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a 
testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Kádi László és Vass László 
képviselőket. A polgármester javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítésére, 
miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi a „Döntés a 027 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 
elővásárlási jogról”; „Döntés az OTP Bank Nyrt. bankkártya elfogadási ajánlatáról”; „Döntés a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadásáról”; „Döntés a Képviselő-testület 2015. 
évi munkatervének módosításáról” napirendeket. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 

2.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés a településrendezési terv záró-véleményezésre történő megküldéséről 

b) Döntés telekadóról 

c) Döntés a 027 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról 

d) Döntés az OTP Bank Nyrt. bankkártya elfogadási ajánlatáról 

e) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadásáról 

f) Döntés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosításáról 
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3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 Zárt ülés 

 
 
A napirenddel kapcsolatban 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 
78/2015. (X. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. október 28-i rendes, 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 1-5. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztéseket mindenki megkapta, nagyon 
szépen köszöni, hogy a beszámolót mindenki időben elkészítette. 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi dr. Kelemen Ágnes gyermekorvost, kívánja-e kiegészíteni 
beszámolóját. 
 
dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a kapcsolat a doktornő és az önkormányzat között 
megfelelő. 
 
A témával 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 
79/2015. (X. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi gyermekorvosi beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Biró Hajnalka házi beteggondozónak tartalmas 
beszámolóját, megkérdezi kívánja-e kiegészíteni. 
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Biró Hajnalka házi beteggondozó a beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, de nagyon köszöni a 
sok segítséget az önkormányzat dolgozóinak és a falu lakosságának is. 
 
Vass László képviselő támogatja Biró Hajnalka munkaruha igényét, melyet a beszámolóban 
említett. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Biró Hajnalka megkapja a kért munkaruhát. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy 9 fő gondozott a maximum, akit ellátottként 
felvehetünk a rendszerbe, jelenleg 8 fő ellátotthoz jár a házi gondozó, de az állami támogatást 
egyelőre csak 6 főre igényeltük le. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Biró Hajnalkának az önkormányzatnál eltöltött 
munkaviszonya példaértékű, mivel közfoglalkoztatottként kezdte és a házi betegápoló képzés 
elvégzése után lett az önkormányzat alkalmazottja. A polgármester elmondja, hogy csak pozitív 
visszajelzések érkeztek az ellátás színvonaláról. 
 
A témával 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 
80/2015. (X. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi segítségnyújtásról készített beszámolót a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Biró Hajnalka házi beteggondozó 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Nyerges László családgondozó beszámolóját is 
mindenki megkapta. A polgármester megkérdezi a családgondozót, hogy kívánja-e kiegészíteni 
beszámolóját? 
 
Nyerges László családgondozó nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy neki nagyon szimpatikus volt, hogy a családgondozó 
személyes észrevételeit, véleményét is beleírta a beszámolóba, ez is az tükrözi, hogy mennyire 
fontos neki ez a munka. 
 
Nyerges László családgondozó elmondja, hogy szerinte nagyon összetartó a három település, 
Dunaszentpál, Dunaszeg és Kunsziget, mindenhol segítőkész közösséget tapasztal, ahol jó 
dolgozni. 
 
A témával 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 
81/2015. (X. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
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családsegítő szolgálat beszámolóját a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Nyerges László családgondozó 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy személyesen nem jelent meg dr. Környei Miklós 
háziorvos, de beszámolóját mindenki megkapta. Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 
 
A témával 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 
82/2015. (X. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
háziorvosi beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Környei Miklós háziorvos 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a védőnő, Kissné Szigony Anett előre jelezte, hogy 
nem tud eljönni a képviselő-testületi ülésre, de beszámolóját mindenki megkapta. 
 
Szabó Lajos alpolgármester kérdése, hogy a méhnyak szűrőprogram hogyan működik. 
 
dr. Kelemen Ágnes doktornő elmondja, hogy központi behívó levelet kapnak a hölgyek kétévente, 
és csak azok vehetnek részt a szűrésen. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a védőnőnek is nagyon jó a kapcsolata az 
intézményekkel. A polgármester elmondja még, hogy a védőnő szolgálati kerékpárját az 
önkormányzat megjavíttatja. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a méhnyakszűrés finanszírozási rendszere átalakul, a 
védőnők ezt a jövőben csak akkor fogják végezni, ha a fenntartó önkormányzatok módosíttatják a 
működési engedélyeket, a pontos finanszírozási feltételek egyelőre azonban nem ismertek. 
 
A témával 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 
83/2015. (X. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
védőnői szolgálat beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Kissné Szigony Anett védőnő 
Határidő: azonnal 
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Csontos Attila polgármester megköszöni a meghívottaknak a megjelenést, szerinte nagyon 
fontos a részvétel, további jó munkát kíván. 
 
Dr. Kelemen Ágnes házi gyermekorvos, Biró Hajnalka házi beteggondozó és Nyerges László 
családgondozó 18:20 órakor távoznak a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a településrendezési terv záró-véleményezésre történő megküldéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Elmondja, 
hogy közel két éves folyamat végén járunk. A legutóbbi döntéskor elfogadtunk egy alapkoncepciót, 
jelenleg pedig már a véleményezési és egyeztető tárgyalások is lezajlottak. A polgármester 
röviden ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy a képviselő-testületnek a véleményezési 
szakaszt kell döntésével lezárnia. 
 
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 
84/2015. (X. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a véleményezési szakaszban beérkezett – egyeztető 
tárgyalást nem érintő – véleményeket és az egyeztető tárgyalás 
jegyzőkönyvében foglaltakat. A képviselő-testület a véleményezési 
szakaszt lezártnak tekinti, egyúttal a dokumentációt főépítészi 
záró-véleményezésre bocsátja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés telekadóról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
Általában ez egy érzékeny téma, mivel senki nem örül új adónemek bevezetésének. Elmondja, 
hogy most itt nem arról kellene dönteni, hogy legyen-e telekadó vagy sem, hanem hogy 
elkezdődjön-e a rendeletalkotáshoz szükséges folyamat, a telekadó részleteinek megtárgyalása. A 
polgármester elmondja, hogy az az észrevétele, hogy nagyon sok a jó helyen lévő belterületi 
ingatlan, amin nincs épület, üresen áll, amin legfeljebb csak termelnek, gazdálkodnak az emberek 
vagy rosszabb esetben gyomnövénnyel szennyezett. A polgármester úgy gondolja, hogy a 
telekadó által ösztönözni lehetne a tulajdonosokat vagy a beépítésre vagy esetleges építtető 
számára történő eladásra. Aki telekadót fizet, az mentesül a kommunális adó alól, ennek fényében 
kell meghatározni a telekadó mértékét. További mentesség lenne még, ha az ingatlan külterületen 
található, illetve ha arra jogerős építési engedélyt szereznek, akkor három évig mentes az adó alól, 
persze ha három évig nem sikerül használatbavételi engedélyt szerezni, akkor az adóteher arra az 
időszakra is fennáll. 
 
Kádi László képviselő elmondja, hogy az alapkoncepcióval nincs baj, de szerinte kellene egy 
átmeneti időszak, hogy ne kényszerítsünk senkit egyik napról a másikra telek eladásra vagy 
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építkezésre. Elmondja, hogy akinek már tulajdonában van a telek, annak pl. egy-két éves türelmi 
idő állna rendelkezésére, ami alatt eladhatja az ingatlant vagy építkezést kezdhetne. Aki pedig 
ezután vásárol telket, arra már vonatkozna a rendelkezés. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ez a része nem kivitelezhető, mivel a rendelet vagy 
mindenkire vonatkozik vagy senkire sem. Az lenne megvalósítható, hogy csak pl. 2017. január 1-
től vezetnénk be a telekadót. 
 
Szabó Lajos képviselő kérdezi a jegyzőtől, hogy van-e arra lehetőség, hogy a rendelet csak 2017. 
január 1-jén lép hatályba? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a jogi lehetőség ugyan adott, mégsem gondolja ezt 
célravezetőnek, annak látná inkább értelmét, hogy most születik egy döntés a telekadó 
bevezetésének tervéről, nagy vonalakban a részleteiről, a rendelet pedig csak a bevezetését 
megelőző év novemberében kerülne megalkotásra. 
 
Kádi László képviselő elmondja, hogy szerinte az önkormányzatot és a társadalmi szervezeteket 
kivételként kellene a rendeletben szerepeltetni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat egyébként is mentes az adó alól, a 
társadalmi szervezeteknél pedig nem tartja szükségesnek az adómentességet, hiszen a cél az 
ingatlanok beépítése, mindegy, hogy kinek a tulajdonában áll. 
 
Szabó Lajos alpolgármester kérdezi, hogy az 5.000 forint kommunális adó eddig a telkekre is 
vonatkozott-e. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy igen, de a telekadó bevezetésével azt nem kellene 
fizetni azoknak, akikre a telekadó vonatkozna. A polgármester elmondja, hogy a telekadó 
mértékének meghatározása is fontos lenne a lakossági kommunikáció miatt. 
 
Kádi László képviselő kérdése, hogy a közművel ellátott telkeket nem kellene-e megkülönböztetni, 
mivel azok értékesebbek. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ezt nem tartja szükségesnek. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy ez a rendelet megalkotása szempontjából is nehézkes, 
mivel akkor arra is ki kellene térni, hogy milyen közművekkel és milyen szinten ellátott telkekről van 
szó, illetve ezek ellenőrzését is biztosítani szükséges. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a 20 Ft/m2 adót telkenként. 
 
Vass László képviselő magasabb összeget javasol, hogy a rendelet valóban elérje a célját és 
ösztönző jellege legyen. Javasolja az 50 Ft/m2 összeget, mivel ez csak egy előzetes tervezet, a 
rendelet elfogadásáig magasabb vagy alacsonyabb összeget is meghatározhat a testület. 
 
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 
85/2015. (X. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. január 1. hatállyal telekadó bevezetését tervezi. A telekadó 
mértékét előzetesen 50 Ft/m2-ben határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésükről a 
lakosságot értesítse. 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet 
jogszabályi határidőben terjessze a testület elé. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. november 30. 

 
 
c) Döntés a 027 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, röviden 
ismerteti, hogy a 027 hrsz-ú ingatlan eladása kapcsán az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy 
kíván-e élni elővásárlási jogával. Javasolja az elővásárlási jogról való lemondást. 
 
 
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 
86/2015. (X. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpál, 027 hrsz. alatti ingatlan tekintetében fennálló 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés az OTP Bank Nyrt. bankkártya elfogadási ajánlatáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy kényelmesebb lenne, ha pl. 
az óvodai és iskolai befizetéseket bankkártyával is ki lehetne fizetni. Havi 300.000 forint forgalom 
után szinte ingyen telepítenének egy POS terminált, de sajnos nincs havi fix 300.000 forint 
bevétele az önkormányzatnak ilyen úton. Ebben az esetben egy mobil terminál vásárlására lenne 
lehetőség bruttó 135.000 forintért, plusz a pénzforgalom után lenne valamennyi költség. 
 
Kádi László képviselő felvetése, hogy a sok papír helyett e-mailben is lehetne például az adóval 
kapcsolatos tájékoztatásokat küldeni és az aktuális fizetni valót lehetne átutalással teljesíteni, 
ezzel is sok pénzt meg lehetne spórolni az önkormányzatnál. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy egyik szívügye az elektronikus közigazgatás, azonban 
az állami rendszerek fejlesztése jelenleg is folyamatban van, napirenden van a felhőalapú 
rendszerek bevezetése, az online elérések biztosítása ügyfélkapun keresztül, így egy ettől 
elkülönült, helyi szintű elektronikus közigazgatás bevezetése teljesen gazdaságtalan. A honlap is 
úgy került előkészítésre, hogy bármikor alkalmassá tehető egy Java alapú nyomtatványkitöltő 
használatára, az úgynevezett tranzakciós szintű elektronikus közigazgatás eléréséhez 
gondoskodni kell a biztonsági kihívások megoldásáról, többek között elektronikus aláírókulcsok 
bevezetéséről. 
 
Vass László képviselő álláspontja szerint felesleges lenne ez a beruházás. 
 
Csontos Attila polgármester az ellenvéleményekre tekintettel javasolja, hogy egyelőre ne éljenek 
az OTP ajánlatával, azonban kéri a képviselőket, hogy a POS terminál lehetőségét tegyék későbbi 
megfontolás tárgyává. 
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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 
87/2015. (X. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
OTP Bank Nyrt. bankkártya POS terminálon keresztül történő 
elfogadására vonatkozó ajánlatával nem kíván élni. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztésként a felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot mindenki megkapta. Javasolja annak elfogadását. 
 
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 
88/2015. (X. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszentpál Község 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgált 
dokumentációját. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosításáról 

(Az előterjesztés szóbeli) 
 
Vass László képviselő kéri a képviselő-testületet, hogy a novemberi testületi ülés időpontját 
módosítsák, mert egyéb elfoglaltság miatt neki nem jó az időpont. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a november 28. szombat 10 órai időpontot. 
 
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 
89/2015. (X. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi munkatervben szereplő 2015. november 25-i testületi 
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ülés időpontját 2015. november 28-a szombat 10 órára változtatja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülésre 
tervezett napirendek előadóit a változásról értesítse. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
90/2015. (X. 28.) 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: 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az adóhátralékok behajtása jól működik, de az 
adómorállal mégis elégedetlen, elég sok kintlévősége van az önkormányzatnak, szeretné a 
behajtásokat még hatékonyabbá tenni. A jegyző elmondja, hogy a gépjárműadó behajtás a 
legeredményesebb, a kommunális és iparűzési adó már kevésbé. 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az adóbevételek és kintlévőségek statisztikai adatait a 2015. 
szeptember 30-i állapot szerint. Elmondja, hogy egyeztetett a jegyzővel, a jogszabály bizonyos 
megkötésekkel lehetőséget ad az adótartozók listájának nyilvánosságra hozatalára. 
 
Vass László képviselő támogatja a lista nyilvánosságra hozatalát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az adótartozók listájának nyilvánosságra hozatala 
ugyan meglehetősen érzékeny téma, de vélelmezhetően jelentős mértékben csökkentené a 
kintlévőségeket, így helyi adóhatóságként a közeljövőben tervezi megtenni ezt a lépést. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatáson tájékoztatni fogja erről a 
jelenlévőket. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy pontot tehetünk az önkormányzat Kossuth utcai 
ingatlanvásárlására, az önkormányzat átutalta a vételárat, már csak a földhivatali bejegyzésre 
várunk. 
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