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

 
Iktatószám: II/1-16/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. november 28-án 10:00 órakor 

az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Szabó József képviselő 
Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van: 

Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 5 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Vass László és Szabó József képviselőket. A polgármester javaslatot tesz a 
meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, miszerint a 2. napirendi pontot 
tárgyalják elsőként és az 1. és a 3. napirendi pontok felcserélve kerüljenek megtárgyalásra. A 
Döntést igénylő ügyek napirendet megfelelő napirendi alpont hiányában javasolja törölni. 

 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata 

2.) Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 

3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

4.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

 támogatandókról 

5.) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

illetménykiegészítéséről 

6.) Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 

7.) 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 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 
95/2015. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. november 28-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 1-3. melléklete.) 
 
A helyi adók mértékének felülvizsgálata 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti a helyi 
adókkal kapcsolatos tudnivalókat. 
 
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 
96/2015. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében 
és az idegenforgalmi adóról szóló 11/2013. (XI. 29) önkormányzati 
rendeletében megállapított adómértékeket felülvizsgálta és azokon 
a 2016. évre vonatkozóan nem változtat, új helyi adónem 
bevezetését 2016. január 1-jétől nem tervezi. 
 
Felelős:  Csontos Attila 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző röviden beszámol az éves adóbevételekről és adónemenként az 
adóhátralékok mértékéről. 
 
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 
97/2015. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adóbevételekről és adóhátralékokról szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a Magyar Orvosi Kamara kérelmét, miszerint kérik, hogy a 
Képviselő-testület úgy módosítsa a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, hogy a 
háziorvos, illetve védőnő vállalkozó számára mentességet biztosítson a helyi iparűzési adófizetési 
kötelezettség alól. A jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2016. január 1-től hatályba lépő 
változások értelmében erre valóban van lehetőség, azonban a mentesség de minimis 
támogatásnak minősül és a rendelet módosításához szükséges a Miniszterelnökség 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda hozzájárulása. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendelet ilyen 
irányú módosításának mellőzésével a későbbiekben vizsgálja meg az egészségügyi szolgáltatók 
támogatásának lehetőségét. 
 
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 
98/2015. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Orvosi Kamara kérelmét, amely a vállalkozó háziorvosok 
és védőnők helyi iparűzési adó alóli mentesítésére irányul, nem 
támogatja. Az adókedvezmény a Miniszterelnökség 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) tájékoztatása 
alapján de minimis támogatásnak minősül, ezáltal szükséges 
hozzá a TVI jóváhagyása, a rendelettervezetet csak ezt követően 
lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ugyanakkor a helyi 
adókra vonatkozó előírások alapján a helyi adórendeletek 
kihirdetésének a hatálybalépést megelőző év november 30-ig meg 
kell történnie. 
A Képviselő-testület a későbbiekben megvizsgálja az 
egészségügyi szolgáltatók támogatásának lehetőségét. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának 
Köf.5.025/2014/4. számú határozatára való tekintettel a helyi adórendelet módosítása válik 
szükségessé, mivel az építményadó alóli mentesség meghatározásakor az önkormányzati 
adóhatóság az életvitelszerű tartózkodás körében nem követelheti meg a lakcímnyilvántartásba 
történő bejelentkezést, avagy az adókötelezettség alóli mentesülés nem lehet az adóalany 
igazgatási jellegű nyilvántartásának függvénye. 
 
A témával 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 
a helyi adókról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti az 
előterjesztésben szereplő jelenlegi díjakat, az alacsony inflációs rátára való tekintettel a melléklet 
szerinti térítési díjak, bérleti díjak elfogadását javasolja. 
 
Kádi László képviselő kérdése, hogy a közterület bérleti díja mekkora területre vonatkozik. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a parkolóban való árusítására 2.000 Ft/alkalom 
összeget fizetnek az árusok, ha nagyobb területet foglalnak el, akkor 4.000 Ft/alkalom összeget. 
Elmondja, hogy a Bucsa és Papp Vendéglátó Bt. 2016. évre vonatkozóan térítési díjakkal 
kapcsolatos változtatási kérelmet nem nyújtott be az önkormányzathoz, így januártól emelt 
összegekkel nem is számolhat. 
 
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 
99/2015. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díját, valamint 
az intézményi térítési díjakat felülvizsgálta, azokon 2016. január 1-
től az alacsony inflációs rátára való tekintettel nem változtat. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a 2016. évi költségvetési koncepciót előterjesztésként 
mindenki megkapta, ez csak egy tervezet, jövő év február elején kell majd a költségvetést 
elfogadni. 
Ismerteti az önkormányzat kiadásait és bevételeit. 
Elmondja, hogy az óvodai kiadásoknál az étkeztetés és a munkabérek kifizetése jelenti a 
legnagyobb tételeket. Jelenleg öt óvónőt és két dajkát foglalkoztat az önkormányzat, fontos 
említeni, hogy a vezető óvónő heti 12 órát tölthet a csoportban. A kiadásoknál a fenntartási 
költségek is jelentősek, úgymint gáz-, villany- és vízdíj. Elmondja, hogy a sajátos nevelési igényű 
gyerekekkel külön szakember foglalkozik, ennek költsége éves szinten 300 ezer forint. 
Összességében az önkormányzat költségvetéséből 30 millió forintot az óvoda fenntartása tesz ki. 
Az óvodába jelenleg 33 kisgyermek jár, amely a közeljövőben nem is nagyon fog változni, ebből 
összesen 10 gyermek fizet az étkezésért. A polgármester elmondja, hogy bölcsőde kialakítását 
nem tervezi, ugyanakkor az erre vonatkozó jogszabályok és kormányzati elképzelések jelenleg 
kidolgozás alatt állnak. A kiadások között a vásárolt élelmezés 2 millió forintot tesz ki. 
A közvilágítás költsége nettó 1,6 millió forint, havi részszámlákat fizetünk, majd évente egyszer 
kapunk egy elszámoló számlát, amely 40-80 ezer forint között szokott lenni. Az idei viszont 330 
ezer forint lett, pedig az árak nem változtak és új lámpákat sem szereltek fel, ezért kért az 
önkormányzat egy mérőóra felülvizsgálatot. 
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Csontos Attila polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy a társadalmi szervezetek címzett 
támogatására létrehozott képviselői kereten, amely jelenleg képviselőnként évi 70 ezer forint, 
szeretnének–e változtatni. 
 
A képviselők ideálisnak tartják a 70 ezer forint képviselői keretet. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a takarítás is költséghatékonyabban zajlott, a takarító 
munkaideje 4 órára csökkent. Imre Györgyné azonban 2015. december 31-i hatállyal felmondott, 
feladatait januártól más veszi át. 
Elmondja, hogy szúnyogirtás címszó alatt szeretne 500 ezer forintot betervezni a költségvetésbe, 
amely kb. háromszori irtásra elegendő összeg. Az idei évben nagyon jól működött az állami 
szúnyogirtás, azonban nincsenek információk a jövőbeni feladatellátással kapcsolatban. 
 

Vass László képviselő elmondja, hogy a földi szúnyogirtással nagyon meg volt elégedve. 
 
Kádi László képviselő 3-4 szúnyogirtás esetében hozzávetőlegesen 150 ezer forinttal számolva 
600 ezer forintot javasolna a költségvetésben erre a célra szerepeltetni. 
 
A képviselők egyetértenek ezzel az összeggel. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a győrújfalui önkormányzat megvásárolta a földi 
szúnyogirtáshoz szükséges eszközöket, szükség esetén olcsóbban eljönnek hozzánk 
szúnyogirtást végezni. 
Elmondja, hogy jelenleg még mindig nincs a Tűzoltó Egyesületnek parancsnoka és vezetője. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Szabó Péter vállalná az egyesületi elnöki pozíciót. 
Kiemeli a civil szervezetek támogatásának fontosságát, szeretne módosító javaslattal élni. Sajnos 
létszámhiány és egyéb okok miatt a Csillagfény Együttes nem működik aktívan, ezért az ő 
keretüket 50 ezer forintra csökkentené, azzal a kiegészítéssel, hogy ha valamilyen előadáshoz 
szükségük lenne támogatásra, akkor annak semmi akadálya nem lesz. A Dunaszentpáli Őszirózsa 
Nyugdíjasklub és a Vöröskereszt támogatását 100 ezer forintra növelné. 
 
A képviselő-testület egyetért a változtatással. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a polgárőr egyesületnek is elkülönítésre kerülne 100 
ezer forint keretösszeg, már csak egy vezetőt kellene találni, hogy működhessen az egyesület. 
Megemlíti, hogy a közfoglalkoztatási program 100 %-os támogatottságú. Tárgyi eszközökre a keret 
20 %-át lehetett elkölteni, amelyből kerti kapálógépet vettünk és munkaruhát veszünk az 
alkalmazottaknak. 
Elmondja, hogy a Sportegyesület támogatása 950 ezer forint, ehhez jön még hozzá a TAO 
pályázat önrésze, amely 1 millió forint alatt lesz. 
Kiemeli még, hogy egyéb pályázati önrészre 1 millió forint + ÁFA összeg került betervezésre. 
Elmondja a bevételekkel kapcsolatosan, hogy a sátorozó hely egyszeri bérleti díja 160 ezer Ft + 
ÁFA, a földbérleti díj pedig 300 ezer Ft. 
Elmondja, hogy az OTP Zrt.-nél lekötött pénzkészlet évvégére 17 millió forintra várható, mivel az 
MVH a közeljövőben a falubuszra kifizetett összeget is átutalja. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a költségvetési koncepció elfogadását. 
 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2015. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi gazdálkodására vonatkozó koncepciót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a koncepció alapján az önkormányzat 
2016. évi gazdálkodásáról szóló rendelettervezetet elkészítse. 
Megbízza a polgármestert, hogy a koncepció alapján elkészített 
rendelettervezetet a képviselő-testület elé terjessze. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
támogatandókról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzathoz kettő pályázat érkezett be. A 
támogatási időszak 10 hónapra vonatkozik, javasolja az előterjesztésben szereplő összeg 
megemelését. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az önkormányzat két részben utalja a megállapított 
összeget az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek és ő utalja a diákoknak havonta a 
megállapított összeget, kiegészítve az állami támogatással. 
 
Vass László képviselő 5.000 Ft/hó támogatást javasol, mert az állam még úgyis kiegészíti 
ugyanennyivel. 
 
Csontos Attila polgármester kérdése, hogy a messzebb tanuló diákot is ugyanolyan összeggel 
támogassa-e az önkormányzat. Az utazás, mind pedig a kollégium vagy albérlet több pénzbe 
kerül, mintha valaki Győrben tanulna. 
 
Kádi László képviselő 7.500 Ft-ra emelné a támogatás összegét a „B” típusú pályázó esetében. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ezekkel a támogatásokkal értékelné az önkormányzat, 
hogy felsőoktatásban dunaszentpáli diákok tanulnak. 
 
 
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 
101/2015. (XI. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat felhívására 
beadott pályázatokat az alábbi összeggel támogatja: 
 
„A” típusú pályázó 
1. Frank Zoltán Ferenc 5.000 Ft/hó 
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„B” típusú pályázó 
2. Tulok Anna 7.500 Ft/hó 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az 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 
megalkotta: 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
9/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 
 

Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
102/2015. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszentpáli állandó lakcímmel rendelkező gyermekek törvényes 
képviselőit gyermekenként 4.000 Ft összegű karácsonyi 
támogatásban részesíti. A támogatásra annak a gyermeknek a 
törvényes képviselője jogosult, amely gyermek 18 év alatti vagy a 
18. életévét 2015. évben töltötte be, abban az esetben, ha a 16 év 
feletti gyermek a fennálló tanulói jogviszonyát hitelt érdemlően 
igazolja. A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes 
képviselője jogosult. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, hogy 
a karácsonyi támogatások 2015. december hónapban kifizetésre 
kerüljenek. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 
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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 
103/2015. (XI. 28.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
karácsonyi támogatást állapít meg a gyógyszerköltségek 
csökkentésére a rokkantsági ellátásban részesülő, dunaszentpáli 
állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére 4.000 Ft/fő 
mértékben. A rokkantsági ellátás folyósításának tényét hitelt 
érdemlően igazolni kell. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, hogy 
a karácsonyi támogatások 2015. december hónapban kifizetésre 
kerüljenek. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
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 
104/2015. (XI. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
karácsonyi támogatásban részesíti a dunaszentpáli állandó 
lakcímmel rendelkező 65 év feletti időskorúakat a téli időszak 
többletköltségeinek csökkentésére, egységesen 4.000 Ft/fő 
mértékben. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, hogy 
a karácsonyi támogatások 2015. december hónapban kifizetésre 
kerüljenek. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
7.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. 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. 
 
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: 
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