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

 
Iktatószám: II/1-17/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. december 9-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 
 
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, elmondja, hogy Szabó József 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt később fog érkezni 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. A polgármester 
javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítésére, miszerint a Döntést igénylő 
ügyek közé felveszi a „Döntés a Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Kft-vel történő 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről”, „Döntés a dunaszentpáli 025 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan erdőtervének módosításáról”, „Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról”, „Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
megszüntetéséről szóló határozat visszavonásáról” napirendeket. Tájékoztatja a Képviselő-

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

 
1.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 
2.) Döntés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 
3.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Kft-vel történő 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

b) Döntés a dunaszentpáli 025 hrsz-ú önkormányzati ingatlan erdőtervének 
módosításáról 

c) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 

d) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás megszüntetéséről 
szóló határozat visszavonásáról 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi 
ülés közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 
határozatokról 

 
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 
106/2015. (XII. 9.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. december 9-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. melléklete.) 
 
A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a munkatervet, ismerteti az előző évhez képest fellépő 
változtatásokat. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat integrációjára 
kerül sor, ezért a családsegítő beszámolója október helyett májusban kerül megtartásra. 
 
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 
107/2015. (XII. 9.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi munkatervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szabó József képviselő 17:12 órakor megérkezik a testületi ülésre. 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
Döntés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzés az önkormányzat jogszabályi 
kötelezettsége. Minden évben igyekeznek a jegyzővel olyan témát javasolni, amely rávilágíthat az 
önkormányzat működésének egyes problémáira, hogy sor kerülhessen az esetleges hibák 
kiküszöbölésére. 
 



3/6 

dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a jövő évi belső ellenőrzés költsége 150.000 Ft+ÁFA 
összeg, amelyet az önkormányzatnak kell a költségvetésében biztosítania. A jövő évi ellenőrzés 
témájaként a leltározás szabályrendszerének és gyakorlatának vizsgálatára tesz javaslatot. 
 
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 
108/2015. (XII. 9.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
A belső ellenőrzés lebonyolítására a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulás szervezetén belül a Megoldás 2006 Ellenőrzési és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 9082 Nyúl Árpád u. 17.; képviseli: 
Unger Ferencné ügyvezető) által kerül sor 150.000 Ft + ÁFA 
összegért, amelyet a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetése 
terhére biztosít. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Kft-vel történő közszolgáltatási 

szerződés megkötéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy megérkezett a Magyar Államkincstártól kért 
állásfoglalás ezzel kapcsolatosan, bár nem alapos a részletek kifejtésében, de számunkra pozitív. 
A polgármester elmondja, hogy településfenntartási funkciókat elláthat a Dunaszentpáli 
Településfejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.), ilyen például a zöldterület-gazdálkodás, 
köztemető fenntartása. 
Elmondja, hogy ha a Képviselő-testület hozzájárul, akkor az államtól ezekre a funkciókra 
beérkezett pénzeszközöket minden hónapban átutalná az önkormányzat a Kft-nek, ami éves 
szinten nagyságrendileg 10 millió forintot jelentene. 
Elmondja, hogy az átutalandó összeget nevesítve kapná meg a Kft., amely ugyanúgy végezné a 
feladatokat, mint az önkormányzat. 2016. január 1-től Horváth Ferenc falugondnok is a Kft. 
alkalmazásában kerülne foglalkoztatásra, határozatlan időre. A Kft. könyvelése két helyen lenne 
hozzáférhető, mind a Kft-nél mind pedig az önkormányzatnál meglennének a könyveléssel 
kapcsolatos dokumentációk. 
A polgármester kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az önkormányzat és a Kft. között a 
közszolgáltatási szerződés létrejöhessen és a Kft. működése 2016. január 1-gyel elindulhasson. 
Elmondja, hogy a Kft. fokozottabb működésével az ügyvezető Kiss Szabolcsnak is lényegesebben 
több feladata lenne. 
 
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 
109/2015. (XII. 9.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Dunaszentpál Község Önkormányzata és a 
Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Kft. között 
közszolgáltatási szerződés jöjjön létre az önkormányzat kulturális 
és településüzemeltetési feladatainak ellátására, valamint az 
ehhez kapcsolódó állami feladatfinanszírozás pénzeszközeinek 
átadására 2016. január 1-től kezdődően. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
közszolgáltatási szerződés tartalmának meghatározására és a 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
b) Döntés a dunaszentpáli 025 hrsz-ú önkormányzati ingatlan erdőtervének módosításáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a 025 helyrajzi számú ingatlan egy 5 hektáros 
erdőterület, ami az önkormányzat tulajdonában van. Korábban Bekő Zsolt vállalkozóval megnézték 
a területet, aki megállapította, hogy vannak olyan fák, amiket ki kellene vágni, de az erdőfelügyelet 
a 2017. évi határidőre hivatkozva nem engedte a gyérítést. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy most ismét megnézték a területet Cserhalmi József 
erdésszel, aki azt mondta, hogy erdőterv módosítás után lehetne gyérítést végezni, ezt követően 
három év múlva lehet ismét gyéríteni. Előzetes becslések alapján jelenleg közel 1 millió Ft értékű 
fát lehetne kitermelni. Ebből a pénzből az iskolaudvarra lehetne játékokat vásárolni a gyerekeknek, 
valamint parkosítást végezni. 
Kéri, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a 025 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó erdőművelési terv 
módosításához, melyet Cserhalmi József elkészítene, ennek költsége 27.000 Ft, továbbá az 
összes bevétel 5 %-át kapná meg az erdész. 
A polgármester szeretne az iskolások körében egy rajzpályázatot hirdetni „Az én iskolaudvarom” 
címmel, szeretné, ha az udvar kialakítása közösségi formában történne szülők, gyerekek, 
pedagógusok aktív részvételével. 
 
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 
110/2015. (XII. 9.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Dunaszentpál, 025 helyrajzi számú önkormányzati 
ingatlan erdőtervének módosításához, valamint a szükséges 
hatósági engedélyek beszerzését követően a szükséges mértékű 
fakitermelés elvégzéséhez. Erdészeti szakszemélyzetnek 
megbízza Cserhalmi József győri lakost, egyúttal díjazását a 
kitermelést követő értékesítésből származó nettó árbevétel 5 
százalékának megfelelő összegben állapítja meg, amelyet a 
mindenkori éves költségvetése terhére biztosít. 
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Meghatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentációk és 
megállapodások elkészíttetésére, aláírására és benyújtására, 
továbbá a fakitermeléssel kapcsolatos erdőgazdálkodói feladatok 
ellátására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsi ülésére a 
közelmúltban került sor, 16 település közül 4 település vált ki a társulásból, emiatt kell a társulási 
megállapodást módosítani. 
 
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 
111/2015. (XII. 9.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 
elfogadott Társulási Megállapodás módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás megszüntetéséről szóló 

határozat visszavonásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy egy november közepén benyújtott törvénymódosító 
javaslat miatt az integrált család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2016-tól továbbra is a Dunaszegi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás látná el, a szolgáltatói nyilvántartás módosítására irányuló 
kérelem határidőben benyújtásra került. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2015. november 7-én 
megtartott rendkívüli testületi ülésen hozott 94/2015. (XI. 7.) határozatának a Társulás 
megszüntetésére vonatkozó részét vonja vissza. 
 
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 
112/2015. (XII. 9.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. november 7-én tartott rendkívüli testületi ülésén hozott 
94/2015. (XI. 7.) határozatát visszavonja. 
Elfogadja a gyermekjóléti és családsegítési feladatok 
megváltozásával, valamint a feladatellátáshoz szükséges 
szervezeti keret és az állami finanszírozás átalakulásával 
kapcsolatos ismételt tájékoztatást. 
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