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

 
Iktatószám: II/1-1/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. január 27-én 18:00 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 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van: 
Tulokné Kovács Beatrix pénzügyi-gazdálkodási előadó 
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 az 1. és a 3. 
napirendi pontok felcserélve kerüljenek megtárgyalásra. Javasolja, hogy az alábbi napirendi 
pontokkal egészüljön ki a mai testületi ülés: Döntést igénylő ügyek közé felveszi a „Döntés a Duna-
Gyöngye Óvoda udvarának fejlesztéséről”, ,„Döntés az önkormányzati telkek megosztásáról, 
értékesítéséről”,„Vagyonkezelői jog átadása a Dunaszentpáli Nonprofit Kft-nek”, „Közterületi 
térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatának elfogadása”, „Döntés a 2016-ban megjelenő 
pályázati lehetőségek ismeretében szóba jöhető prioritási sorrendről”, „Tájékoztatás a LEADER 
intézkedésekről”. Ennek megfelelően javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló)  

2.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 

3.)  Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

4.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Tájékoztatás az építési engedélyezési eljárás változásairól 

b) Településrendezési terv és HÉSZ elfogadása 

c) Döntés az iskolaudvari játékok beszerzéséről 

d) Döntés a Duna-Gyöngye Óvoda udvarának fejlesztéséről 

e) Döntés az önkormányzati telkek megosztásáról és értékesítéséről 

f) Vagyonkezelői jog átadása a Dunaszentpáli Nonprofit Kft-nek 

g) Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatának elfogadása 
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h) Döntés a 2016-ban megjelenő pályázati lehetőségek ismeretében szóba jöhető 
prioritási sorrendről 

i) Tájékoztatás a LEADER intézkedésekről 

5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről 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: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016. (I. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. január 27-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. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztéseket mindenki megkapta. 
Részletezi az előterjesztés szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait. 
A polgármester elmondja, hogy a KLIK által fizetett karbantartási díj azért nem került betervezésre 
a bevételek közé, mert a hivatalos értesítő a KLIK részéről ma érkezett meg, a mai nap folyamán 
küldték meg az új szerződést, amelyben az összeg a korábbi évekhez képest változatlan. 
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Csontos Attila polgármester megkéri Tulokné Kovács Beatrixet, hogy tájékoztassa a testületet az 
állam által várhatóan érkező források változásáról. 
 
Tulokné Kovács Beatrix pénzügyi-gazdálkodási előadó elmondja, hogy az államtól több 
kormányzati funkció esetében is emelt összegű finanszírozás érkezhet az előirányzat szerint. 
Ebben a szociális ellátások és a településüzemeltetés területei érintettek elsősorban. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat az év folyamán részletekben utal át a 
Dunaszentpáli Nonprofit Kft-nek településüzemeltetésre keretösszeget, mivel ezt a feladatot a 
korábbi döntés értelmében a Kft. látja el. 
A polgármester elmondja, hogy településüzemeltetésre összesen 10.300.000 Ft-ot kapunk, az 
elszámolás ezekről az összegekről mind az önkormányzat, mind pedig a Kft. rendelkezésére állnak 
majd. A polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnál minden testületi ülésre pénzügyi 
beszámoló készül, mely az adott hónap 15-éig megtörtént pénzügyi tranzakcióit tartalmazza majd. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a 2016. évi költségvetési beszámoló 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 a 
következő határozatot hozta: 
 



3/11 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2016. (I. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetét az I. 
fordulóban a melléklet szerinti tartalommal megtárgyalta és a II. 
fordulóra továbbdolgozásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési 
rendelettervezet elkészítésére, egyúttal a polgármestert annak 
jogszabályi határidőben a képviselő-testület elé történő 
beterjesztésre. 
 
Felelős:  Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő:  2016. február 15. 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, 
megkérdezi a jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző nem kívánja a beszámolót kiegészíteni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Varga Eszter 2016. január 31-gyel felmondott, a 
megüresedett hely feltöltéséről később intézkednek a jegyzővel közösen. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy meg van elégedve a közös hivatal és a jegyző 
munkájával, a közös hivatal nagyon hatékonyan működik. 
 
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 
3/2016. (I. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
munkabeszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a 2015. évi költségvetés főösszege nagyságrendileg 
nem különbözik a 2014-es évtől és 2016-ra tervezettől. Az eltérések főleg abból adódnak, hogy az 
új munkatársak más besorolás alá esnek a bértáblában. A közös hivatal ésszerű és takarékos 
gazdálkodásából fakadóan keletkezett pénzmaradvány lakosságarányosan elosztásra- és 
átutalásra kerül az önkormányzatoknak. Ezen pénzeszköz felhasználása szigorú szabályokhoz 
kötött. 
 
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 
4/2016. (I. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
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 
5/2016. (I. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Tájékoztatás az építési engedélyezési eljárás változásairól 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az építési engedélyezési eljárás változásai miatt 
készült az írásos előterjesztés. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a tájékoztatóban az építési engedélyezési eljárással 
kapcsolatos minden fontos változás fellelhető. 
 
Vass László képviselő kérdezi, hogy helyileg van-e építésügyi előadó. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy nincs helyileg építésügyi előadó, a győri hivatal látja el 
a feladatot. 
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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 
6/2016. (I. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az építési 
engedélyezési eljárás változásairól szóló jegyzői tájékoztatót. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Településrendezési terv és HÉSZ elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6-7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, korábban 
a témával kapcsolatos egyeztetések helyi és szakhatósági szinten is megtörténtek, ehhez képest 
változás nem történt. 
 
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 
7/2016. (I. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
település közigazgatási területére vonatkozóan a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 9. és 10. §-ában foglaltaknak értelmében az RT-1 
rajzszámú, 14018 munkaszámú és M=1: 10 000 méretarányú terv 
szerinti terület-felhasználási módokat állapítja meg. A határozat 
csak az RT-1 rajzszámú tervlappal együtt alkalmazható. 
 
Felelős:  Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
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 megalkotta: 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi építési szabályzatról szóló 
1/2016. (II. 8.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
c) Döntés az iskolaudvari játékok beszerzéséről 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2016. évre tervezett költségvetése 
lehetővé teszi, hogy komolyabb összeget fordíthassunk az iskolaudvar fejlesztésére. 
 
A polgármester elmondja, hogy volt egy rajzpályázat az iskolás gyerekeknek „Az én 
iskolaudvarom” címmel, mely során minden gyerek nagyon szép, ötletes rajzot készített. A rajzok 
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alapját képezik az iskolaudvar fejlesztésének, természetesen egyeztetve a pedagógusokkal, 
szülőkkel, önkormányzati képviselőkkel. 
A polgármester elmondja, hogy ennek a fejlesztésnek a kivitelezését mind a szülők, mind a 
pedagógusok részvételével szeretné megvalósítani. 
A polgármester szeretné, ha egy összeget meghatároznának, hogy mennyit fordítson az 
önkormányzat a fejlesztésre és a következő testületi ülésen már a tényleges eszközökről 
döntenénk. 
 
Csontos Attila polgármester 800.000 Ft-os összeget irányoz elő a fejlesztésre, melybe nem csak új 
eszközök beszerzése, de komplett területrendezés is beletartozik. 
 
Kádi László képviselő kérdése, hogy a diófára egy kis mászókát nem lehetne-e építeni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az ötlet kiváló, de kizárólag a vonatkozó szabályoknak 
és szabványoknak megfelelő eszközök kerülhetnek telepítésre. 
 
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 
8/2016. (I. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Tagiskolája 
(9175 Dunaszentpál, Iskola tér 2.) udvarára legfeljebb 800.000 Ft 
értékben játékok beszerzését támogatja, amely összeget az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lebonyolítására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
d) Döntés a Duna-Gyöngye Óvoda udvarának fejlesztéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Pápai Flóriánné óvodavezető – a polgármester 
kérésére – elkészítette a fejlesztési koncepciót, mely az óvoda bel- és kültéri eszközeire 
vonatkozik. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy mikor lesz sószoba. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy fontosnak tartja a sószoba megvalósítását és sor 
kerülhet még tornaszoba kialakítására is. Ezek megvalósítása a pályázati kiírások függvénye. 
 
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 
9/2016. (I. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja és támogatja a Duna-Gyöngye Óvoda (9175 
Dunaszentpál, Iskola tér 2.) vezetője által előterjesztett fejlesztési 
koncepciót azzal a kiegészítéssel, hogy a sószoba és a 
tornaszoba kialakítása is a prioritások között szerepel. A 
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fejlesztések alapját a közeljövőben meghirdetésre kerülő európai 
uniós források adják. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
e) Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő telkek megosztásáról és értékesítéséről 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az állam által nyújtott újkeletű lakásépítési 
támogatások miatt várható, hogy egyre jobban fellendül az ingatlanpiac. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy többen megkeresték azzal, hogy szívesen vásárolnának építési telket 
Dunaszentpálon és természetesen szóba jöttek az önkormányzati tulajdonú ingatlanok is. 
Áttanulmányozva a község ingatlanvagyonának helyzetét, az alábbi területek jöhetnek szóba: 185, 
155, 152 és a 272/40 hrsz-ú belterületi ingatlanok. 
A 185-ös hrsz-ú ingatlan 3800 négyzetméter. A HÉSZ alapján ez az ingatlan megosztható 4 
építési telekké, melyeken a későbbiekben családi házak épülhetnek. 
A polgármester a képviselő-testület hozzájárulását kéri, hogy a Szél utcában lévő 185 hrsz-ú telek 
4 építési telekre megosztásra kerüljön. A megosztás után összesen hét önkormányzati telket 
lehetne értékesíteni ingatlanárverés útján. 
 
Kádi László képviselő kérdése, hogy a Németh József utcában is van-e az önkormányzatnak 
ingatlana. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy van két ingatlan, de a duna-parti területek értékesítése 
nem indokolt a jövőbeni fejlesztési elképzelések miatt. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy nyilvános ingatlanárverés útján szeretné értékesíteni 
ezeket a telkeket, melynek alapvető szabályait a vagyonrendelet tartalmazza. Amennyiben jogilag 
lehetséges, szeretné, ha az árverés során vagy azt követően a dunaszentpáli lakosok az állami 
földárverésekhez hasonlóan elővásárlási joggal élhetnének. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy miért kell ingatlanárverés útján értékesíteni a telkeket, miért 
nem lehet csak hirdetés útján eladni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ebben az esetben nem lehetne dönteni igazságosan 
arról, hogy kié az érvényes ajánlat. Árverés esetén ez egyértelmű és így a bevételek is 
maximalizálhatók. 
 
Vass László képviselő javasolja, hogy az önkormányzat az ingatlanok méretéhez igazítsa a telkek 
eladási árát. 
 
A képviselő-testület egyetért a javaslattal. 
 
Csontos Attila polgármester kéri a képviselő-testület hozzájárulását a Szél utcai ingatlan 
megosztásához. 
 
A témával 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 
10/2016. (I. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő, Szél utca 185 
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helyrajzi számú belterületi ingatlan megosztásához és ezáltal 
beépítésre szánt ingatlanok kialakításához. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a telek megosztásához 
szükséges intézkedések megtételére, amelynek költségét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 

 
 
Csontos Attila polgármester felkéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az említett 
önkormányzati belterületi ingatlanok eladásához ingatlanárverés útján. 
 
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 
11/2016. (I. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő Szél utca 185 
helyrajzi számú (megosztás után 4 db telek), Kossuth Lajos utca 
155 és 152 helyrajzi számú, valamint a Rét utca 272/40 helyrajzi 
számú belterületi ingatlan nyilvános árverés útján történő 
értékesítéséhez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az értékesítéshez 
szükséges előkészületek megtételére. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 

 
 
f) Vagyonkezelői jog átadása a Dunaszentpáli Nonprofit Kft-nek 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület már korábban határozott arról, 
hogy 2016-tól a Dunaszentpáli Nonprofit Kft. végzi a településüzemeltetési feladatokat. 
A polgármester elmondja, hogy szeretné, ha az önkormányzati tulajdonú épületek (önkormányzati 
hivatal, orvosi rendelő, sportöltöző, sportpálya) vagyonkezelői jogát ingyenesen átadnánk a Kft-
nek, annak érdekében, hogy az ingatlanok vagyonkezelése gazdaságosabb és hatékonyabb 
legyen. 
 
Kádi László képviselő elmondja, hogy a tűzoltó szertár vagyonkezelői jogát is át kellene adni. 
 
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 
12/2016. (I. 27.) határozata 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő épületek 
(önkormányzat épülete, orvosi rendelő, sportöltöző, sportpálya, 
tűzoltó szertár) vagyonkezelői jogának ingyenes átadásához a 
Dunaszentpáli Nonprofit Kft. részére. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő:  2016. március 31. 

 
 
g) Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatának elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a vonatkozó szabályok szerint szükséges a közterületi 
térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatának elfogadása. A szabályzat tartalmazza az 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat és az általános előírásokat. Kéri az adatvédelmi 
szabályzat 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 a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (I. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatát a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés a 2016-ban megjelenő pályázati lehetőségek ismeretében szóba jöhető prioritási 
sorrendről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy jelenleg kifejezetten a vidék számára kiírt TOP 
pályázati forrásokról történik egyeztetés. A polgármester ismerteti az írásos előterjesztést és kéri a 
képviselő-testületet, hogy ezen pályázati lehetőségek közül állítson fel egy prioritási sorrendet, 
amely alapját képezi a további pályázati folyamatoknak. 
 
A képviselő-testület felállította a fejlesztések fontossági sorrendjét. 
 
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 
14/2016. (I. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy minden lehetséges uniós forrásra pályázatot ad 
be. Abban az esetben, ha szükséges – a sikeres pályázat 
érdekében – az alábbi prioritási sorrendet állítja fel: 
- VP6-7.4.1-16 Többfunkciós közösségi tér létrehozása 
- TOP-4.1.1-15 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 
- TOP-1.4.1-15 Duna-Gyöngye Óvoda fejlesztése 
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- TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
- TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
i) Tájékoztatás a LEADER intézkedésekről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, röviden 
ismerteti a tájékoztatót. 
 
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 
15/2016. (I. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület „LEADER 
intézkedések” című tájékoztatóját tudomásul vette. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés 

közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13-14. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a beszámolót. 
 
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 
16/2016. (I. 27.) 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 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Tulokné Kovács Beatrix minden testületi ülésre 
pénzügyi beszámolót készít, mely az adott hónap 15-ig tartalmazza a pénzügyi mozgásokat. Ez 
alapján mindenki láthatja az aktuális kiadásokat, bevételeket. 
A polgármester elmondja, hogy 18 millió forint van a megtakarítási számlán, ezzel kapcsolatosan 
megkeresett több bankot és takarékszövetkezetet, hogyan lehetne ezt a megtakarítást más módon 
kezelni, ugyanis az OTP Bank Nyrt. nagyon magas kezelési költségeket számol fel. 
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