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

 
Iktatószám: II/1-7/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. május 25-én 19:00 órakor 
a házasságkötő teremben tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

Csontos Attila polgármester 
Szabó József képviselő 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 

Kádi László képviselő 
Szabó Lajos alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: 

Kovács Tímea igazgatási előadó 
Perjési Emil c. r. alezredes, Győri Rendőrkapitányság 
Szalma László c. r. zászlós, körzeti megbízott, Győri Rendőrkapitányság 
Szabó Zsuzsanna családsegítő, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Várföldi Lajos ügyvezető, TEBU Kft. 
Vida Zsolt földhasználó 
Mészáros József földhasználó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Szabó Zsuzsannát, 
Szalma Lászlót, Perjési Emilt, Várföldi Lajost, Vida Zsoltot és Mészáros Józsefet. Elmondja, hogy 
Szabó Lajos alpolgármester és Kádi László képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt 
venni az ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 3 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó József és Vass László 
képviselőket. A polgármester javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatására, miszerint 1. napirendi pontként tárgyalják a meghívó szerinti Döntést igénylő 
ügyek a) pontját. A meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé felveszi: „Döntés az Észak-
dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodásról”, „Döntés a dunaszentpáli civil 
szervezetek támogatásáról” szóló napirendi pontokat. 

 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Döntés a TEBU Kft-től érkezett vadászbérleti díjjal kapcsolatos megkeresésről 
2.) Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 
3.) Átfogó értékelés Dunaszentpál Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, 

valamint gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 
4.) A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 
5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázatról 
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b) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 
pályázatról 

c) Döntés az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodásról 
d) Döntés a dunaszentpáli civil szervezetek támogatásáról 

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

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

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2016. (V. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. május 25-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. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a TEBU Kft-től érkezett vadászbérleti díjjal kapcsolatos megkeresésről 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen már tárgyalta a képviselő-
testület ezt a kérelmet. A képviselő-testület sem az összeggel, sem pedig az egyösszegű 
kiutalással nem ért egyet annak ellenére, hogy hangsúlyozza, hogy a vadásztársaság által átutalt 
összeg nem az önkormányzat pénze. 
 
Csontos Attila polgármester kéri Várföldi Lajost a TEBU Kft. ügyvezető igazgatóját, ismertesse az 
álláspontjukat az üggyel kapcsolatosan. 
 
Várföldi Lajos elmondja, hogy az összeget tekintve Lendvai Ivánné, az érintett vadászterületek 
földtulajdonosi, földhasználói közösségének képviselője és az önkormányzat gazdálkodási 
előadója, Tulokné Kovács Beatrix bocsátotta az adatokat a rendelkezésükre. Elmondja, hogy a 
TEBU Kft. nem kapott az önkormányzattól pénzt a határi utak karbantartására. Elmondja, hogy a 
vadásztársaság által 20 év távlatában gyűjtőszámlára átutalt összeg a földtulajdonosokat és 
földhasználókat illeti meg, nem dönthet róla a képviselő-testület. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a vadászati haszonbérleti díjjal kapcsolatosan érkezett 
pénzek csak az elmúlt 5 év tekintetében vannak elkülönített gyűjtőszámlán, előtte nem kerültek 
elkülönítésre, ahogy a kérelmező polgármestersége idején sem. 
 
Várföldi Lajos elmondja, hogy most jár le az éves vadászbérleti megállapodás, de a TEBU Kft. már 
csak úgy írja alá az új megállapodást, ha egyből neki utalják ezt az összeget. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy valójában az lenne a pénz kifizetésének normál útja, 
hogy a földtulajdonosi képviselő végzi el a haszonbérleti díj elosztását a földtulajdonosok között a 
vadásztársaság által átadott pénzeszköz tekintetében, ugyanis ez nem az önkormányzat, a 
polgármester vagy a jegyző jogszabályi feladata. 
 
Várföldi Lajos elmondja, hogy nem várja el az önkormányzattól a határi utak rendbetételét, de most 
már nekik sincs lehetőségük anyag beszerzésére, ezért is szeretnék az önkormányzathoz utalt 
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haszonbérleti díjat egy összegben igényelni, amiből a majori utat szeretnék rendbe tenni, ahol már 
személyautóval is alig lehet közlekedni. Várföldi Lajos elmondja, hogy ezt az összeget csak 
anyagköltségre használnák, a gazdák közös erővel raknák rendbe a majori utat. 
 
Mészáros József és Vida Zsolt szintén a majori út rendbetételét szeretnék a haszonbérleti díj 
összegéből. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a majori út a töltésépítés után rendbetételre került, az 
út nagy része a traktorok által használódik el. A polgármester elmondja, hogy a jogszabályi 
előírások alapján, a jegyzővel egyeztetve arra az álláspontra jutottak, hogy az önkormányzatnak 
az elévülés szabályait figyelembe kell venni a vadászati haszonbérleti díjjal kapcsolatosan, ez 
alapján az elmúl öt év összegét, azaz 498.456 forintot tud az önkormányzat kifizetni, annak aki 
kérelmezi és egyúttal hitelt érdemlően bizonyítja, hogy földtulajdonos az érintett vadásztársaság 
területén. 
 
Várföldi Lajos elmondja, hogy sem ő, sem a gazdák ebbe nem egyeznek bele és polgári peres 
úton fogják a követelt összeget behajtani. 
 
Vida Zsolt elmondja, hogy azért gyűjtötték eddig a pénzt, mert évente egy jelentéktelenebb összeg 
volt a bérleti díj. 
 
Csontos Attila polgármester nyomatékosan elmondja, hogy a vadásztársaság által átutalt 
haszonbérleti díj elmúlt öt évi összege, 498.456 forint letéti számlán került elhelyezésre az 
önkormányzatnál és tisztában van vele, hogy ez nem az önkormányzat pénze. 
 
Várföldi Lajos hangsúlyozza, hogy polgári peres úton fogja követelésüket érvényesíteni, kétségbe 
vonja a képviselő-testület hatáskörét, mivel véleménye szerint nem önkormányzati pénzről van 
szó. 
 
Vida Zsolt kérdése, hogy megoldás lehetne-e, hogy az önkormányzat csináltassa meg a majori 
utat és számlával igazolná, hogy 1.500.000 forintot költött az út rendbetételére. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy jelenleg az önkormányzat nem tud 1.500.000 forintot a 
majori út rendbetételére fordítani, próbálják pályázat útján ezt a problémát megoldani. 
 
Várföldi Lajos kéri, hogy az önkormányzat nézzen utána és igazolja, hogy az elmúlt húsz év 
folyamán átutalt vadászbérleti díj mire került elköltésre. 
 
Szabó József képviselő hozzászólása, hogy a jelenlegi képviselő-testület a megválasztása óta 
elkülönítve kezeli a vadászbérleti díjat. 
 
Csontos Attila polgármester az előzmények ismeretében szavazásra bocsátja a kérdést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 3 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2016. (V. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TEBU Kft. (9175 Dunaszentpál, Rákóczi F. u. 9.; képviseli: Várföldi 
Lajos ügyvezető) 1.506.136 Ft vadászati haszonbérleti díj 
önkormányzat által történő kifizetésére irányuló kérelmét elutasítja. 
 
Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 
törvény 3. § (1) bekezdése értelmében „a vadászati jog – mint 
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vagyonértékű jog – a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként – 
a földtulajdon tekintetében fennálló haszonélvezeti jog esetén is – 
a vadászterületnek minősülő terület tulajdonosát illeti meg”, így a 
földhasználó részére jogszerűen nem fizethető meg. 
Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy az önkormányzat hatályos 
költségvetési rendelete alapján a költségvetésben nem szereplő 
tételek tekintetében kifizetés csak a képviselő-testület 
hozzájárulásával történhet. 
Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a 79/2004. (V. 4.) FVM 
rendeletben foglaltakkal összhangban „a földtulajdonosok által 
nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról a tulajdonosi 
közösség – az igény érvényesítésére vonatkozó elévülés 
szabályaira is figyelemmel – határozatban rendelkezhet.” 
Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. tv. 6:22. § (1) bekezdés alapján „ha e törvény 
eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.” 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyévet 
megelőző öt évre vonatkozó, az önkormányzat elkülönített 
számláján kezelt vadászati haszonbérleti díj kifizetését az arra 
jogszabályban felhatalmazott földtulajdonosi képviselő helyett 
elvégezze, amennyiben a vadászati hatóság által határozattal 
megállapított vadászati terület tulajdonosa a díj kifizetését 
kérelmezi és tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
Várföldi Lajos, Vida Zsolt és Mészáros József 19:25 órakor távoznak a testületi ülésről. 
 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a részletesen kidolgozott írásos előterjesztést 
mindenki megkapta, azt szóban ismerteti. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2016. (V. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2015. évi maradvány 
elszámolásáról szóló 
6/2016. (V. 30.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4-5. mellékletét képezi.) 
 
Átfogó értékelés Dunaszentpál Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 
gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
Megkérdezi Szabó Zsuzsanna családsegítőt, hogy kívánja-e a beszámolóját kiegészíteni? 
 
Szabó Zsuzsanna családsegítő elmondja, hogy nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. 
 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2016. (V. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás család- és 
gyermekjóléti szolgálata 2015. évi munkájáról szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Szabó Zsuzsanna családsegítő 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói 
feladatainak ellátására vonatkozóan a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell 
készíteni, melyet a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére meg kell küldeni. 
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet. Az 
értékelés nem azonos a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője által készített 
beszámolóval. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2016. (V. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a körzeti megbízott beszámolóját előterjesztésként 
mindenki megkapta, az elkészítését megköszöni és megkérdezi, hogy a körzeti megbízott kívánja-
e a beszámolót kiegészíteni. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy nagyon fontos lenne a település életében a 
polgárőrség megalakulása. Elmondja, hogy a polgárőrség megalakulása után mindenben segít, 
amiben csak tud. A körzeti megbízott elmondja, hogy a kamerarendszer felszerelése is nagyobb 
biztonságot nyújt a településnek. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Szalma Lászlónak a beszámolóját és eddigi munkáját. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 3 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2016. (V. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti 
Megbízotti Alosztály (Szalma László c. r. zászlós, körzeti 
megbízott) 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 Szalma László körzeti megbízott 
Határidő: azonnal 

 
 
Szabó Zsuzsanna, Perjési Emil és Szalma László 19.45 órakor távoznak a testületi ülésről. 

 
 
5.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a pályázat beadásához szükséges árajánlat sajnos 
nem érkezett meg, ennek hiányában javasolja, hogy erről a napirendről a következő testületi 
ülésen döntsön a képviselő-testület. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 3 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2016. (V. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtandó 
pályázatról a soron következő rendes képviselő-testületi ülésére 
halasztja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 

pályázatról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
a pályázati anyagot. 
 
A képviselők a legkedvezőbb árajánlattal támogatják a sportöltöző felújítását, amire a pályázatot 
be lehet nyújtani, ami tartalmazná a tető- és nyílászárók cseréjét. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 3 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2016. (V. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter által közzétett felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani a Dunaszentpál Szérűskertben található Sportöltöző 
felújítására (tetőcsere és nyílászárócsere), bruttó 5.844.989 forint 
pályázati összeggel. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önrészt 
(876.748 forint) az önkormányzat 2016. évi költségvetése, illetve 
pénzkészlete terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. pályázati határidőben 
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c) Döntés az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és Dunaszentpál Község Önkormányzata 
között kötendő megállapodásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a megállapodás tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 3 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2016. (V. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, 
Árpád u. 28-32.; képviseli: Németh József igazgató) és 
Dunaszentpál Község Önkormányzata között kötendő 
megállapodást a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi 
vízgazdálkodási rehabilitációja” c. projekt keretében Dunaszentpál 
település közigazgatási területén épült és rehabilitált vízépítési 
művek karbantartásáról. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. 2016. június 10. 

 
 
d) Döntés a dunaszentpáli civil szervezetek támogatásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a költségvetésében tervezetten 
minden évben támogatja a dunaszentpáli civil szervezeteket. A polgármester úgy látja, hogy a civil 
szervezetek, szerveződések folyamatos működése elengedhetetlen, nagyon jelentős szerepet 
töltenek be a település életében, ezért továbbra is javasolja támogatásukat. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2016. (V. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub részére, 
működésének támogatása céljából 105.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. 2016. június 30. 
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A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2016. (V. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda részére, működésének támogatása 
céljából 85.000 Ft egyszeri támogatást nyújt az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. 2016. június 30. 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2016. (V. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére, 
működésének támogatása céljából 40.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. 2016. június 30. 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2016. (V. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Sportegyesület részére, működésének 
támogatása céljából 35.000 Ft egyszeri támogatást nyújt az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. 2016. június 30. 
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A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2016. (V. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Tagiskolája 
részére, működésének támogatása céljából 15.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. 2016. június 30. 

 
 
6.) 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 10-11. mellékletét képezi) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2016. (V. 25.) 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 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2016. (V. 25.) 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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