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

 
Iktatószám: II/1-3/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. március 23-án 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 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
(Társadalmi és civil szervezetek képviselői) 

Pósán Ilona – Helyi Vöröskereszt elnöke 
Varga Józsefné – Őszirózsa Nyugdíjas Klub egyesületi vezetője 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti a társadalmi és civil 
szervezetek képviselőit. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 3 fő jelen van, Kádi László 
és Szabó József képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt később érkeznek, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és 
Szabó József képviselőt. A kiküldött napirendi pontokhoz képest változtatásokat javasol, kéri felvenni 
a Döntést igénylő ügyek közé a „Döntés ingatlanárverés időpontjának elhalasztásáról”, „Tájékoztatás 
a Duna-Gyöngye Óvodába történő beiratkozás időpontjáról”, „Döntés a Dunára és mellékfolyóira 
alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúra-fejlesztések című pályázathoz érkezett 
tervdokumentációról” napirendi pontokat. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A dunaszentpáli társadalmi szervezetek beszámolója a 2016. évi tevékenységükről, a 2016. 

évi terveikről 

2.) Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervének jóváhagyása 

3.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés a TEBU Kft-től érkezett vadászbérleti díjjal kapcsolatos megkeresésről 

b) Döntés a dunaszentpáli 145 hrsz-ú ingatlan eladási ajánlatáról 

c) Döntés a Rét utca folytatásában kialakítható telkek területvásárlásához szükséges 
tárgyalások megkezdéséről 

d) Döntés a Vidékfejlesztési Program „VP-6-7.4.1.1-16-Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója” című pályázaton való indulásról 

e) Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyonának 
vagyonkezelésbe adásáról 
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f) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

g) Döntés a szociális rendelet módosításáról és az önkormányzat által támogatott 
védőoltásokról 

h) Döntés ingatlanárverés időpontjának elhalasztásáról 

i) Tájékoztatás a Duna-Gyöngye Óvodába történő beiratkozás időpontjáról 

j) Döntés a Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai 
infrastruktúrafejlesztések című pályázathoz érkezett tervdokumentációról 

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

 
 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. március 23-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 1-2. mellékletét képezi.) 
 
A dunaszentpáli társadalmi szervezetek beszámolója a 2015. évi tevékenységükről, a 2016. évi 
terveikről 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a beszámolókat mindenki megkapta, megkérdezi Varga 
Józsefnét, a nyugdíjas klub vezetőjét, hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját. 
 
Varga Józsefné nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. Elmondja, hogy szeretné, ha a taglétszám 
növekedne. A nyugdíjas klub vezetője megköszöni a képviselők és az önkormányzat támogatását. 
 
Szabó Lajos alpolgármester kérdése: van-e belépési korhatár a nyugdíjas klubba? 
 
Varga Józsefné elmondja, hogy nincs belépési korhatár. 
 
Szabó Lajos alpolgármester és Pósán Ilona jelzi belépési szándékát a nyugdíjas klubba. 
 
Varga Józsefné klubvezető szeretettel várja az új tagokat. 
 
 
Kádi László képviselő 18:08 órakor megérkezik az ülésre. 
 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Varga Józsefné egész éves munkáját. Elmondja, hogy az 
önkormányzat továbbra is kiemelten támogatja a civil szervezeteket, akik nagymértékben 
hozzájárulnak a falu rendezvényeinek lebonyolításához. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző kérdése: milyen a kapcsolat a környékbeli települések nyugdíjas 
klubjaival? 
 
Varga Józsefné elmondja, hogy nagyon jó kapcsolat van a szomszédos klubokkal, több helyre hívták 
őket vendégségbe. 
 
d. Szigethy Balázs jegyző megkérdezi Varga Józsefnét, hogy milyen típusú előadások, programok 
érdekelnék a nyugdíjasokat. 
 
Varga Józsefné elmondja, hogy természetesen nyitottak minden alkalomra és lehetőségre. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy ő is elgondolkozik, hogy milyen programokkal lehetne 
színesebbé tenni a nyugdíjas klub életét, erre kéri a vezetőt is. 
 
 
Szabó József képviselő 18:13 órakor megérkezik az ülésre. 

 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
5 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2015. évi munkájáról és a 2016. évi 
terveiről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Varga Józsefné egyesületi vezető 
 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi Pósán Ilonát a Helyi Vöröskereszt elnökét, hogy kívánja-e 
kiegészíteni beszámolóját. 
 
Pósán Ilona nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. A Helyi Vöröskereszt elnöke megköszöni a 
képviselők és az önkormányzat segítségét. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Helyi Vöröskereszt szervezete is mindig 
nagymértékben hozzájárul a falu rendezvényeinek lebonyolításához, nagyon szépen köszöni ezt a 
munkát és elmondja, hogy a továbbiakban is lehet az önkormányzat támogatására számítani. 
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a Vöröskereszttől a véradás lehetőségén kívül nem nagyon kap a 
helyi szervezet semmilyen támogatást. 
 
Pósán Ilona elmondja, hogy önkéntes munkát végeznek, de mindenről jelentési kötelezettségük van. 
 
Vass László képviselő kérdése: a Magyar Vöröskereszt központi szervezete a helyben tartott 
rendezvényekhez nem ad pénzbeli támogatást? 
 
Pósán Ilona elmondja, hogy a véradó találkozón kiosztott ajándékokon kívül nem ad támogatást. 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Helyi Vöröskereszt szervezetének 2015. évi munkájáról és a 2016. 
évi terveiről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Pósán Ilona elnök 

 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A társadalmi és civil szervezetek vezetői a képviselő-testület döntéseit tudomásul vették. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ilyen kis településen nagyon nagy segítség a civil 
szervezetek munkája, még egyszer köszöni mindenkinek az egész éves közreműködést. Megköszöni 
a civil szervezetek beszámolóját és a megjelenésüket. 
 
 
A társadalmi és civil szervezetek képviselői 18:31 órakor távoztak az ülésről. 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervének jóváhagyása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, megkéri dr. 
Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a közbeszerzési szabályzatot és a 2016. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervet. 
 
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 
33/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatát 2016. április 1. hatállyal 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
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 a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2016. (III. 23.) határozata 

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

 
 
3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a TEBU Kft-től érkezett vadászbérleti díjjal kapcsolatos megkeresésről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
Elmondja, hogy a Rába Vagon- és Gépgyár Vadásztársaság, amely Dunaszegen, Kunszigeten, 
Dunaszentpálon, Mecséren és a környékbeli településeken végez vadászati tevékenységet, 2001 óta 
bérleti díjat fizet a földtulajdonosoknak. A Vadásztársaság nem egyenként fizeti ki a bérleti díjat a 
földtulajdonosoknak, hanem egy összegben átutalja az önkormányzatnak. A korábbi évektől eltérően 
a 2014. évi és a 2015 évi pénzösszeg, mintegy 200.000 forint, egy elkülönített számlán található 
jelenleg. 2001 és 2016 között mintegy 1.600.000 forint érkezett az önkormányzathoz. 
A polgármester elmondja, hogy 2007-ben, Várföldi Lajos polgármestersége idején az önkormányzat 
megbízta a TEBU Kft-t a határi utak rendbetételére 312.466 forint értékben. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy egyeztetett a témában Várföldi Lajos ügyvezető 
megkeresésére, amely során ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy tolmácsolja a TEBU Kft. 
álláspontját a képviselők felé. Ismerteti a telefonon történt egyeztetés tartalmát. 
 
Kádi László képviselő kérdése: mi a véleménye a vadászbérleti díj kifizetésével kapcsolatban a többi 
földtulajdonosnak? 
 
Szabó József képviselő kérdése: hány földtulajdonosnak kellene bérleti díjat fizetni? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Vadásztársaság attól függően fizet, ahány hektár 
területen vadászik, ezt egy összegben átutalja az önkormányzatnak, azonban az önkormányzat nem 
ismeri azokat az adatokat, amik az összeg területarányos kifizetéséhez szükségesek. A TEBU Kft. 
által benyújtott megkeresés összegszerűségét tekintve is pontatlan és természetesen az 
önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy egy minden alátámasztást nélkülöző megkeresésre, 
mintegy bemondásra kifizessen 1.500.000 forintot úgy, hogy a megkeresésből nem tűnik ki az sem, 
hogy milyen területek vonatkozásában, kiknek a nevében szeretné ezt a pénzt a vállalkozás 
megkapni. A megkeresés szerint a vállalkozás az összeget a határi utak rendezésére kívánja 
fordítani, ugyanakkor nem került csatolásra szerződéses ajánlat, sem a munkavégzés ütemterve és 
költségtervezete. A polgármester elmondja, hogy meglátása szerint a határi utakat elsősorban annak 
kellene rendbe tenni, aki használja, hiszen nem más miatt használódik el. A gazdákkal egyeztetve az 
önkormányzat is hozzájárulna a határi utak rendbetételéhez. 
 
Vass László képviselő elmondja, hogy ezen a megkeresésen biztosan nem szerepel minden 
földtulajdonos. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy a válaszlevélben kérni kellene a pontosítást, hogy ez az 
összeg miből tevődik össze, és hogy ki az összes földtulajdonos. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a határozati javaslata a kérelem elutasítása, mivel nem 
ismerjük a benne szereplő összeg kiszámításának módját, nem ismerjük, hogy kinek a 
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felhatalmazása alapján írta meg a kérelmet a TEBU Kft., továbbá a levél nem tartalmaz árajánlatot, 
ami a határi utak rendbetételét tartalmazná. A polgármester elmondja, hogy ennek ellenére nem 
zárkózik el a határi utak karbantartási feladataihoz való hozzájárulástól, hiszen ez önkormányzati 
feladat, de ezt közösen kell megoldani azokkal, akik a határi utakat naponta használják. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy egyetért a határozati javaslattal, de a földtulajdonosok 
jogosan kérhetik a pénzt, mivel a földtulajdonuk arányában őket illeti meg ez az összeg. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ilyen konkrét kérés egyelőre nem érkezett az 
önkormányzathoz. 
 
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 
35/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TEBU Kft. (9175 Dunaszentpál, Rákóczi F. u. 9.) és további 
földtulajdonosok önkormányzathoz benyújtott kérelmét elutasítja. 
A kérelem elutasítását a következővel indokolja: 
- A kérelemből nem derül ki pontosan, hogy milyen fórum 
hatalmazta fel a TEBU Kft. ügyvezetőjét a kérelem beadására. 
- Nem ismert a beadványban szereplő összeg kiszámításának 
módja. 
- A kérelem nem tartalmaz az útfelújítással kapcsolatos 
konkrét ajánlatot – munkanem költségek, vállalási határidő, 
ütemterv, elszámolás módja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a dunaszentpáli 145 hrsz-ú ingatlan eladási ajánlatáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a 145 hrsz-ú ingatlan a Kossuth Lajos utcában található, 
ezen a telken van egy kis ház is. A három tulajdonosából az egyik elhunyt és a testvérek eladási 
ajánlatot tettek az önkormányzatnak 6 millió forint értékben. A polgármester elmondja, hogy ez a telek 
1330 m2, viszont az utcában 700 m2 a minimum teleknagyság, így a megosztás jelenleg nem 
megoldható. A polgármester elmondja, hogy a szomszédos telek önkormányzati tulajdonban van, így 
egy telekhatár rendezést követően ki lehetne alakítani két új építési telket a 145 hrsz-ú ingatlanból. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy mivel jelenleg a 145 hrsz-ú ingatlan nem megosztható, 5 
millió forintos vételi árat fizethetnének érte. 
 
Vass László képviselő javasolja, hogy az önkormányzat 4 millió forintos vételi ajánlatot tegyen. 
 
A többi képviselő is egyetért a 4 millió forintos vételi ajánlattal. 
 
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 
36/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpál, Kossuth Lajos utca 145 helyrajzi számú ingatlanra 
4.000.000 forintos vételi ajánlatot tesz a tulajdonosoknak. 
Felhatalmazza a polgármestert az egyeztetés lebonyolítására, 
egyúttal felhatalmazását adja, hogy legfeljebb a jelen döntésben 
meghatározott áron az adásvételi szerződést az önkormányzat 
nevében megkösse. A vételárat és az adásvételhez kapcsolódó 
egyéb költségeket (ügyvédi költség, ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzési költségek stb.) 2016. évi költségvetése terhére 
biztosítja. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az 
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését követően a 
szomszédos, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatárának 
rendezésével a 145 helyrajzi számú ingatlanból két építési telek 
kialakítását és ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetését 
elvégeztesse, amelynek költségeit szintén 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés a Rét utca folytatásában kialakítható telkek területvásárlásához szükséges 

tárgyalások megkezdéséről 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület korábban deklarált céljainak 
megvalósítása érdekében a Rét utca folytatásaként (a Petőfi utca felé) új építési ingatlanok 
kialakítása szükséges. Arra kér felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy az érintett ingatlan-
tulajdonosokkal a tárgyalásokat megkezdhesse. Ismerteti, hogy kik az ingatlanok tulajdonosai, akiket 
a folyamat érint. 
 
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 
37/2016. (III. 23.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dunaszentpál, Rét utca 
folytatásában kialakítható építési telkek területvásárlásához 
szükséges tárgyalásokat a tulajdonosokkal megkezdje. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a Vidékfejlesztési Program „VP-6-7.4.1.1-16-Településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciója” című pályázaton való indulásról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy azt javasolná, hogy a jelenlegi céljainkat figyelembe véve 
ne induljon az önkormányzat ezen a pályázaton. Mivel ez nem TOP-os pályázat, nagyon részletes 
előkészítést igényelne, ami az önkormányzatnak minimum 500.000 Ft-ba kerülne. 
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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 
38/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzatnak a Vidékfejlesztési Program „VP-6-7.4.1.1-16-
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója” című 
pályázaton való indulását jelenleg nem támogatja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester felhatalmazást kér a képviselő-testülettől egy másik pályázaton való elinduláshoz, 
amely keretében a Vidékfejlesztési Programon belül kulturális programokhoz kapcsolódó, bruttó 3 
millió forintos eszközbeszerzésre lehet pályázni. 
A polgármester elmondja, hogy a pályázat tárgya sátor, sörpad és hangosításhoz szükséges 
felszerelés. 
 
Kádi László képviselő kérdése: a tűzoltó szertárat nem kellene megerősíteni ezeknek az eszközöknek 
a tárolásához? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy LEADER pályázat útján lesz lehetőség a szertár 
felújítására. 
 
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 
39/2016. (III. 23.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program „VP-
6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ 
létrehozása, fejlesztése” című pályázat 3. célterület (Többfunkciós 
közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése) b) 
pontjára (a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó 
eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig) 
pályázatot nyújtson be 3 millió forint értékben. A pályázati 
kiírásban szereplő önrészt, valamint az előkészítés során 
felmerülő költségeket 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy korábban már a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban meg 
kellett adni a prioritási sorrendet, mely alapján a döntéshozók egy előzetes szűrést végeztek volna, 
hogy összehangolják a különböző települések pályázatait, növelve ezzel a hatékonyságot. Sajnos ez 
a rendszer nem vált be, a terület országgyűlési képviselője azt a javaslatot adta, hogy a település 
pályázzon minden olyan forrásra, melyről a képviselő-testület úgy látja, hogy szolgálja Dunaszentpál 
fejlődését. 
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A polgármester ismerteti a beadható pályázati lehetőségeket és javaslatait. 
 
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 
40/2016. (I. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az alábbi, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programhoz kapcsolódó pályázatok előkészítését és benyújtását: 
 
- TOP-3.2.1-15  Önkormányzati épületek energetikai 

fejlesztése 
- TOP-1.4.1-15  Duna-Gyöngye Óvoda fejlesztése 
- TOP-3.1.1-15  Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
- TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 
 
A Képviselő-testület a szigorú pályázati határidőkre való tekintettel 
felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett önállóan döntést hozzon arról, hogy az 
önkormányzat mely pályázatokat nyújtja be. A pályázatok 
előkészítése során felmerülő költségeket 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
e) Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyonának 

vagyonkezelésbe adásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyonának vagyonkezelésbe adásáról. Tájékoztatja 
a képviselőket, hogy Nagyszentjánoson a közelmúltban polgármesteri egyeztetés zajlott, amelynek 
összefoglalója a képviselők rendelkezésére áll. Tekintettel arra a rengeteg bizonytalanságra, amely 
jelen napirend során felvázolt jogügyletet övezi, nem javasolja a Társulás vagyonának 
vagyonkezelésbe adását. 
 
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 
41/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
járul hozzá a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás vagyonának vagyonkezelésbe adásához. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Társulást döntéséről tájékoztassa. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 
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f) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
Csontos Attila polgármester megkéri a jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy még mindig a 2015. év őszén elkezdődött társulási 
megállapodás módosításának sokszori változtatása és annak hiánypótlásai vannak folyamatban. 
 
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 
42/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás társulási megállapodásának módosítását. 
Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a szolgáltatói és a 
törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítás bejegyeztetése 
során teljes jogkörrel eljárjon és ezen hatósági eljárások során 
szükségessé váló módosításokat további képviselő-testületi 
döntés nélkül megtegye, a társulási tanács és a képviselő-
testületek által elfogadott egységes szerkezetű okiraton a hatósági 
és szakmai szervezeti állásfoglalások szerinti módosításokat az 
előírások szerint átvezesse. 
 
Felelős: Babos Attila elnök 
Határidő: hiánypótlási határidőben 

 
 
g) Döntés a szociális rendelet módosításáról és az önkormányzat által támogatott 

védőoltásokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7-8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a szociális juttatásokra a tavalyi 2 millió forinthoz képest 
idén nagyobb támogatást kapott az önkormányzat. A polgármester ismerteti az államtól kapott 
támogatási összegeket. Javasolja, hogy a többletként jelentkező összeg egy részét a nem kötelezően 
adható védőoltások támogatására fordítsa az önkormányzat. Ismerteti az előterjesztésben szereplő, a 
védőnővel egyeztetett oltásokat és azt, hogy ez várhatóan mekkora költséggel járna. 
 

dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a fent említett szociális támogatást bele kell építeni az 
önkormányzat szociális rendeletébe. A jegyző körültekintő döntést javasol, mert nem tudni előre, hogy 
mennyien igényelnék ezen oltásokat, ami finanszírozási problémákat okozhat. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet 
módosítását. 
 
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 szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 3/2016. (IV. 6.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
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Csontos Attila polgármester megteszi javaslatát az oltási támogatásokkal kapcsolatban. 
 
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 
43/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a 2016. április 15. naptól hatályos egységes szerkezetű 
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a 
nem kötelező védőoltások finanszírozását a következő módon, a 
rendelet hatályba lépését követően: 
 
-Rotavírus: érintettek köre a 2-6 hónapos csecsemők, szükséges 

oltások száma 2, a második oltást támogatja az önkormányzat, 
maximum 20.000 Ft összegig. Egész évben igényelhető. 
-Meningitis (gennyes agyhártyagyulladás): érintettek köre 1 éves 

kortól, szükséges oltások száma 1, melyet az önkormányzat 
maximum 15.000 Ft összegig támogat. 2016. évben április 15. és 
szeptember 30. között igényelhető. 
-Bárányhimlő: érintettek köre 9 hónapos kortól, szükséges 
oltások száma 2, a második oltást támogatja az önkormányzat, 
maximum 9.000 Ft összegig. 2016. évben április 15. és 
szeptember 30. között igényelhető. 
-HPV (méhnyakrák elleni oltás): érintettek köre 9 éves kor feletti 
lányok, szükséges oltások száma 2 vagy 3, életkortól függően. 
Azok számára támogatja a második oltás költségeit az 
önkormányzat, akik már nem estek bele az államilag finanszírozott 
oltási rendszerbe, maximum 25.000 Ft összegig. 2016. évben 
április 15. és szeptember 30. között igényelhető. 
-Streptococcus pneumoniae (időskori tüdőgyulladás): érintettek 

köre 60 év felett, szükséges oltások száma 1, melyet az 
önkormányzat maximum 16.000 Ft összegig támogat. 2016. évben 
április 15. és szeptember 30. között igényelhető. 
-Kullancsencephalitis (kullancs által terjesztett 
agyvelőgyulladás): érintettek köre 1 éves kortól, szükséges oltások 
száma 2, a második oltást támogatja az önkormányzat, maximum 
5.000 Ft összegig. 2016. évben április 15. és június 30. között 
igényelhető. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

h) Döntés ingatlanárverés időpontjának elhalasztásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a 2016. április 9-re tervezett ingatlanárverés időpontját 
sajnos el kell halasztani. A polgármester elmondja, hogy a Szél utca 185 hrsz-ú ingatlan 
megosztásának hatósági eljárási ideje még legalább 3 hét, ezért az árverésre új időpontként május 
végét javasolja. 
 
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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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2016. (III. 23.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. április 9-re tervezett ingatlanárverés időpontját elhalasztja, 
az árverés időpontjáról a következő képviselő-testületi ülésen 
határoz. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Tájékoztatás a Duna-Gyöngy Óvodába történő beiratkozás időpontjáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
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: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvodába történő beiratkozás időpontját 2016. 
április 26-27. időpontban határozza meg. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés a Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai 

infrastruktúrafejlesztések című pályázathoz érkezett tervdokumentációról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a tájékoztatót. Elmondja, hogy a „Dunára és Mellékfolyóira 
alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések” című turisztikai projekt első tervei 
megérkeztek. Sajnos – a korábbi ígéretek ellenére – helyszínbejárás és helyszíni egyeztetés nem 
volt, a véleményünket nem kérték ki az előzetes tervek elkészítésekor. Így nem is meglepő, hogy nem 
jó helyre tervezték a hajókikötőt. Javasolja az ismertetett tervdokumentáció elutasítását, mivel minden 
szempontból elfogadhatatlan és kéri a helyszínen történő személyes egyeztetést a tervezővel. 

 
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 
46/2016. (III. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai 
infrastruktúrafejlesztések” című pályázathoz érkezett 
tervdokumentációt nem fogadja el és kezdeményezi új terv 
kidolgozását. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további 
egyeztetésekre. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) 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 12-13. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztéseket 
 
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 
47/2016. (III. 23.) 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 

 
 
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 
48/2016. (III. 23.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a korábban a parkba tervezett nyilvános kültéri 
könyvtár hamarosan megvalósul. 
 
A Tűzoltó Egyesületnek tisztújító gyűlése volt 2016. március 14-én, az új elnöknek Szabó Pétert, 
parancsnoknak Szabó Lajost választotta a közgyűlés. A polgármester elmondja, hogy az egyesület 
2016. május 21-én megrendezi „A gyermek, ifjúsági, felnőtt tűzoltók I. fokozatú tűzoltóversenyét”, kéri 
a képviselők segítségét a szervezésben és lebonyolításban. 
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