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

 
Iktatószám: II/1-4/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. április 27-én 19:00 órakor 
az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Szabó József képviselő 
Vass László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

Kovács Tímea igazgatási előadó 
Tulokné Kovács Beatrix pénzügyi-gazdálkodási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Kádi László 
képviselő külföldön tartózkodik, emiatt nem tud részt venni a testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Vass László képviselőt. Javaslatot tesz 
a meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti 1. napirendi 
pont elnevezését „Az önkormányzat 2015. évi és 2016. évi költségvetésének módosítása” 
elnevezésre változtatja, kéri, hogy a meghívó szerinti 3. napirendi pontot, amely a „Beszámoló az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról szóló rendelet 
megalkotása” a következő rendes képviselő-testületi ülésen tárgyalják, továbbá a Döntést igénylő 
ügyek közé kéri felvenni a „Döntés a TEBU Kft-től érkezett vadászbérleti díjjal kapcsolatos 
megkeresésről”, „Döntés a tűzoltó verseny finanszírozására fordítandó kiadásokról”, „Döntés az 
önkormányzat és a Magyar Állam között tervezett, dunaszentpáli ingatlanokat érintő ingatlancsere 
ügyében”, „Döntés az ingatlanárverés időpontjáról” napirendi pontokat. Tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy a rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. Javaslatot tesz a 
napirendre az alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Az önkormányzat 2015. évi és 2016. évi költségvetésének módosítása 

2.) Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

3.) Döntést igénylő ügyek 

a) Tájékoztatás a „Natúrpark létrehozása a Szigetközben” elnevezésű kezdeményezésről 

b) Döntés a KEHOP-5.4.1-az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő helyi 
szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása megnevezésű pályázaton való 
együttműködésről 

c) Döntés a TEBU Kft-től érkezett vadászbérleti díjjal kapcsolatos megkeresésről 
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d) Döntés a tűzoltó verseny finanszírozására fordítandó kiadásokról 

e) Döntés az önkormányzat és a Magyar Állam között tervezett, dunaszentpáli 
ingatlanokat érintő ingatlancsere ügyében 

f) Döntés az ingatlanárverés időpontjáról 

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

Zárt ülés 
 
 
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 
49/2016. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. április 27-i rendes, 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. és 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi és 2016. évi költségvetésének módosítása 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. 
A polgármester elmondja, hogy jelentősebb változások nincsenek a költségvetésben a korábbihoz 
képest, de fontos megemlíteni, hogy a kiadások tekintetében a személyi juttatások és a munkaadói 
járulékok 1 millió forinttal csökkentek, a dologi kiadások viszont megnövekedtek. 
A polgármester megkérdezi Tulokné Kovács Beatrix pénzügyi-gazdálkodási előadót, hogy kívánja-
e az előterjesztést kiegészíteni. 
 
Tulokné Kovács Beatrix pénzügyi-gazdálkodási előadó nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy korábban volt egy polgármesteri egyeztetés az 
önkormányzatok szabad és átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésével kapcsolatosan, ahol 
az a javaslat született, hogy szükségessé vált az önkormányzatok költségvetési rendeleteinek 
módosítása oly módon, hogy a polgármester utólagos beszámolás terhe mellett felhatalmazást 
kapjon a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében. Ez a felhatalmazás a 
szabad pénzeszközök tekintetében a számlavezető pénzintézeten keresztül megvalósított 
befektetésekre vonatkozik. Hasonló felhatalmazás vált szükségessé az előirányzat 
átcsoportosítások tekintetében is. 
 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő, 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
4/2016. (V. 10.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
 
Csontos Attila polgármester elfogadásra javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítását. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő, 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
5/2016. (V. 10.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, javasolja 
a belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadását. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzési jelentést a zárszámadással együtt 
kell a képviselő-testület elé terjeszteni, azonban az éves beszámoló polgármester úr javaslatára a 
következő képviselő-testületi ülésen kerül tárgyalásra. Ennek ellenére a jelentés készen áll arra, 
hogy a képviselő-testület érdemben tárgyalja. A belső ellenőr által felfedezett működésbeli hibákat, 
hiányosságokat a pénzügyi-gazdálkodási előadókkal közösen kiértékelték, kijavításuk megtörtént. 
A belső ellenőrzés keretében igyekszik a hivatal olyan munkaterületek ellenőrzését elvégeztetni, 
ahol több a bizonytalanság és a visszajelzéseket mindig hatékonyan építik be a gyakorlatba. 
 
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 
50/2016. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről és az intézkedési 
terv végrehajtásáról szóló tájékoztatást, valamint az éves belső 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Tájékoztatás a „Natúrpark létrehozása a Szigetközben” elnevezésű kezdeményezésről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a „Natúrpark létrehozása a Szigetközben” elnevezésű 
kezdeményezésről szóló tájékoztatót. 
 
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 
51/2016. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul vette a „Natúrpark létrehozása a Szigetközben” 
elnevezésű kezdeményezésről szóló tájékoztatót, támogatja a 
natúrpark létrehozását a Szigetközben. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, tárgyalásokon való részvételre. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a KEHOP-5.4.1-az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő helyi 

szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása megnevezésű pályázaton való 
együttműködésről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester felkéri dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő helyi 
szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására szolgáló KEHOP-5.4.1 szemléletformálási 
programot. Elmondja, hogy az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület kereste meg 
hivatalunkat, mint egyik lehetséges együttműködő partnert. Konzorciumi partnerként a pályázaton a 
Követ Egyesület indul. További négy önkormányzat, Dunaszeg, Kunsziget, Lébény és Mecsér fog 
részt venni a programban. A települések gyakorlatilag befogadó közegek lennének, sok színes 
előadás, program, tréningek kerülnek megrendezésre. Nagy tudományos háttérrel rendelkező 
szakemberek vesznek részt a megvalósításban. Gyakorlatilag a különböző programok 
lebonyolítására alkalmas helyszínt kell biztosítania az önkormányzatoknak. A rendezvényeken való 
részvételen, tapasztalatszerzésen túl lehetőség nyílna különböző energetikai számítások gyors, 
precíz, akár szoftveres elvégeztetésére. 
 
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 
52/2016. (IV. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a KEHOP-5.4.1 - az energiatudatos gondolkodást 



5/8 

és életmódot elősegítő helyi szereplőket elérő szemléletformálás 
megvalósítása megnevezésű pályázaton Dunaszentpál Község 
Önkormányzata az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért 
Egyesülettel és a Követ Egyesülettel együttműködve részt vegyen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés aTEBU Kft-től érkezett vadászbérleti díjjal kapcsolatos megkeresésről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 
A polgármester elmondja, hogy a TEBU Kft-től korábban érkezett vadászbérleti díjjal kapcsolatos 
kérelmet már tárgyalta a képviselő-testület, amelyre a 36/2016. (III. 23.) határozatát válaszként 
megküldte a TEBU Kft-nek, melyre a TEBU Kft. ügyvezetője válaszolt. 
A polgármester elmondja, hogy Várföldi Lajos ügyvezető szeretné, ha a vadászbérleti díjjal 
kapcsolatos kérelmet újra tárgyalná a képviselő-testület és azon ő is szeretne jelen lenni. Ezt az 
egyeztetést a mostani testületi ülésen le lehetett volna folytatni, azonban Várföldi Lajos jelezte, 
hogy csak a májusi alkalommal tud ő és a többi földhasználó személyesen jelen lenni, ezért kéri, 
hogy akkor történjen meg az egyeztetés. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az üggyel kapcsolatos jogszabályokat. 
 
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 
53/2016. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TEBU Kft-től (9175 Dunaszentpál, Rákóczi Ferenc u. 9.; képviseli: 
Várföldi Lajos ügyvezető) érkezett vadászbérleti díjjal kapcsolatos 
kérelem tárgyalását a TEBU Kft. ügyvezetőjének kérésére a 2016. 
május 25-i testületi ülésre halasztja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a tűzoltó verseny finanszírozására fordítandó kiadásokról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a 2016. május 21-én 
megrendezésre kerülő tűzoltó verseny finanszírozására fordított kiadásokat 1 millió forint 
értékhatárig a költségvetés terhére a képviselő-testület biztosítsa. 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2016. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. május 21-én, Dunaszentpálon megrendezésre kerülő tűzoltó 
verseny rendezési költségeit 1.000.000 forint értékhatárig az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. május 21. 

 
 
e) Döntés az önkormányzat és a Magyar Állam között tervezett, dunaszentpáli ingatlanokat 
érintő ingatlancsere ügyében 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat és a Magyar Állam közötti 
ingatlancseréről már korábban döntött a testület, amely a 06/89 hrsz. és a 06/102 hrsz. 
ingatlanokat érinti. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a Földművelésügyi Minisztérium állásfoglalását és elmondja, 
hogy milyen konstrukció jelenthet megoldást. A jegyző elmondja, hogy ez nem egy rövidtávú 
folyamat. 
 
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 
55/2016. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az MNV Zrt-nél 
kezdeményezze a Dunaszentpál, 06/102 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. Felhatalmazza egyúttal a 
polgármestert arra, hogy a terület önkormányzati tulajdonba 
kerülését követően a Dunaszentpál, 06/89 hrsz-ú földrészletet a 
NFA-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával felajánlja a Magyar Állam 
javára. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: az eljárás megindítása tekintetében 2016. december 31. 

 
 
f) Döntés az ingatlanárverés időpontjáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a 2016. április 9-re tervezett ingatlanárverés időpontját 
el kellett halasztani a Szél utca 185 hrsz-ú ingatlan megosztásának hatósági eljárása miatt, most 
az árverés új időpontjának május végét, június elejét javasolja. 
 
A képviselő-testület tagjai új időpontként 2016. június 3-át javasolják. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 4 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2016. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpál, Szél utca 185 hrsz-ú ingatlan (megosztás után 
kialakított telkeket), Kossuth Lajos utca 152, 153, 155 hrsz-ú 
ingatlanok és a Rét utca 272/40 hrsz-ú ingatlan nyílt árverését 2016. 
június 3-án 10 órára tűzi ki. Felhatalmazza a polgármestert az 
árverés lebonyolítására, amelynek költségeit az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10-11. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő, 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2016. (IV. 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 

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

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2016. (IV. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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