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

 
 
Iktatószám: II/1-12/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. szeptember 7-én 18:00 órakor 

az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Jelen vannak: 

Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Szabó József képviselő 
 
Igazoltan távol maradt:  

Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van: Kovács Tímea igazgatási előadó 

 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Kádi László 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt, Vass László képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud 
részt venni a testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 3 fő jelen van, az 
ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos 
alpolgármestert és Szabó József képviselőt. A polgármester javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pont kiegészítésére, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi: „Döntés az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
benyújtandó pályázatról”, „Döntés a tűzoltóautó Dunaszentpál Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete tulajdonába adásáról” szóló napirendet. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 

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

 

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítása 

2.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

3.) Dunaszentpál SE beszámolója 

4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a vadászbérleti díjjal kapcsolatosan érkezett törvényességi felhívásról 

b) Tájékoztatás a védőoltás program alakulásáról 

c) Döntés a telekadó rendelet megalkotásának koncepciójáról 

d) Döntés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan 

e) Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
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f) Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázatról 

g) Döntés a tűzoltóautó Dunaszentpál Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
tulajdonába adásáról 

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

Zárt ülés 

 

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 
103/2016. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. szeptember 7-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. és 3. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
a rendelettervezet fő számait, a bevételi és kiadási oldalt, illetve a módosítás okait. Elmondja, hogy 
jól látható, hogy a tervezett összegeket időarányosan is jól használtuk fel, terv szerint halad az 
önkormányzat, az eredeti és a módosított előirányzatok között nagy különbségek nincsenek. 
Javasolja a Dunaszentpál SE támogatását 900.000 Ft pénzbeli és további 1.000.000 Ft TAO 
önrész biztosításával megemelni, a megnövekedett kiadások miatt, az egyesület zökkenőmentes 
működése érdekében. A polgármester elmondja, hogy ezen kiadás a költségvetés módosításában 
szerepeltetésre kerül. 
 
Csontos Attila polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. 
 
A napirendi ponttal 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
8/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót. 
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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 
104/2016. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, javasolja, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan a Képviselő-testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszerhez. 
 
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 
105/2016. (IX. 7.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi kiírásához. 
 
A Képviselő-testület az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csatlakozási 
szándékukról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozatot küldje meg az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, a pályázatot írja ki. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszentpál SE beszámolója 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Várja az 
esetleges észrevételeket. 
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Szabó József képviselő elmondja, hogy nagyon tartalmas, részletes beszámolót készített Varga 
Csaba elnök, kiegészítésként elmondja, hogy az edzői szerződés megkötése folyamatban van. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
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 
106/2016. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpál SE 2015 évi és 2016. I. félévi működéséről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 Varga Csaba elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a vadászbérleti díjjal kapcsolatosan érkezett törvényességi felhívásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, felkéri dr. 
Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívást küldött az önkormányzatnak a 2016. május 25. napján megtartott 
képviselő-testületi ülésen hozott 66/2016. (V. 25.) határozata miatt. Tájékoztatja a képviselő-
testületet az ügyben kialakított jogi álláspontjáról. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a törvényességi felhívásban foglaltak szerint a testület 
helyesen járt el, amikor a vadászbérleti díjat a TEBU Kft. részére nem fizette ki, hiszen a testület 
döntésével összhangban a megállapítások között szerepel, hogy földhaszonbérlő részére a 
vadászbérleti díj jogszerűen nem fizethető ki. A törvényességi felügyeletet ellátó hatóság úgy ítélte 
meg azonban, hogy az önkormányzat nem kezelheti a földtulajdonosi közösség által a számlájára 
utalt pénzt, nem veheti át a földtulajdonosi közösség képviselőjének feladatát, tehát kifizetést 
egyáltalán nem teljesíthet. 
 
Szabó József képviselő kérdezi, hogy a kifizetés meghirdetését követően történt-e pénzmozgás. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy érdeklődés hiányában kifizetés 
nem történt, de a törvényességi felhívás megérkezését követően rögtön jelezte is a pénzügyi-
gazdálkodási előadónak, hogy kifizetést ne teljesítsen. 
 
Csontos Attila polgármester javaslatot tesz arra, hogy a képviselő-testület tegyen eleget a 
törvényességi felhívásban foglaltaknak azzal, hogy az elmúlt öt évre vonatkozó vadászbérleti díj 
összegét az önkormányzat visszautalja a földtulajdonosi közösség számlájára. Az öt éven túli 
összeget továbbra is elévült pénzkövetelésnek tekinti. 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2016. (IX. 7.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottjának GYB-04/1073-1/2016. iktatószámú 
törvényességi felhívásában foglaltaknak az alábbiak szerint tesz 
eleget: 
1. A képviselő-testület a 66/2016. (V. 25.) határozatának 

utolsó bekezdését hatályon kívül helyezi. 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Rába 

Vagon- és Gépgyár Vadásztársaság által a földtulajdonosi 
közösség részére megfizetett, majd a földtulajdonosi közösség 
képviselője által Dunaszentpál község közigazgatási 
területének tekintetében az önkormányzat folyószámlájára utalt 
vadászati haszonbérleti díj tárgyévet megelőző öt évre 
vonatkozó teljes összegét a földtulajdonosi közösség 
folyószámlájára utalja vissza. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a földtulajdonosi 
közösség képviselőjénél Dunaszentpál Község 
Önkormányzata saját földterületei után járó vadászati 
haszonbérleti díj kifizetése iránt intézkedjen. 

4. Felkéri a polgármestert arra, hogy a jövőben az 
önkormányzat folyószámlájára érkező és nem kizárólag 
Dunaszentpál Község Önkormányzata saját földtulajdonai után 
kifizetett vadászati haszonbérleti díjat azonnal és hiánytalanul 
utalja vissza a földtulajdonosi közösség számára. 

5. A képviselő-testület álláspontja szerint a földtulajdonosi 
közösség által az önkormányzat részére átutalt vadászati 
haszonbérleti díj nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 5:35 § szerinti tulajdoni 
igénynek, mivel nem a dologi jog tárgykörébe, hanem 
pénzkövetelésként a kötelmi jog tárgykörébe esik és arra az 
általános, a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésében meghatározott öt 
éves elévülési idő vonatkozik. A követelési igény az átutalás 
megtörténtével esedékessé vált, így az igény elévülése is 
megkezdődött és öt év elteltével elévült. 

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntésükről 
Kormánymegbízott Urat határidőben tájékoztassa. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. október 5. 

 
 
b) Tájékoztatás a védőoltás program alakulásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a védőoltás programmal kapcsolatos tájékoztatót 
mindenki megkapta. Elmondja, hogy sokkal nagyobb érdeklődésre számított, azt gondolta, hogy a 
lakosság nagyobb része él majd ezzel a lehetőséggel, ezzel szemben elenyésző a benyújtott 
kérelmek száma. Továbbra is fontosnak tartja az oltások támogatását, reméli, hogy a jövőre nézve 
több kérelmet nyújtanak be az önkormányzathoz. A szeptemberi Nyitott Ablak című helyi újságban 
még egyszer meghirdetésre kerül az oltások támogatási köre. 
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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 
108/2016. (IX. 7.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
védőoltás program alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés a telekadó rendelet megalkotásának koncepciójáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy 
2017. január 1-től telekadó kerüljön bevezetésre. A polgármester ismerteti a telekadó 
koncepciójának részleteit. Elmondja, hogy figyelembe kell venni, hogy vannak telkek, ami előtt 
nem megy el közmű és van olyanra is példa, hogy használatbavételi engedély nincs az épületen, 
de hétvégi házként használják. Elmondja, hogy a koncepcióban megjelennek a kivételek, a 
külterületek, vállalkozási célra használt épületek, területek és az olyan telkek, amelyen lakóépület 
van található. Javasolja, hogy mentességet élvezzen a telekadó alól az, aki jogerős építési 
engedéllyel rendelkezik. Amennyiben három éven belül nem építkezik, visszamenőlegesen meg 
kell a telekadót fizetnie. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy nagyon fontos és mindenképpen tartalmazni fogja a 
rendelet, hogy a telekadóból befolyt összeget előre meghatározott fejlesztésekre lehetne csak 
felhasználni pl. közműfejlesztés és közműépítés, továbbá építési telkek vásárlása. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az adórendeletek esetében különös figyelemmel kell 
lenni a kedvezményekre, nagyon körül kell járni, ha azokat szeretnék a képviselők a rendeletbe 
beleépíteni. 
 
Csontos Attila polgármester az adó mértékeként 25 Ft/m2 összeget javasol azokra a belterületi 
telkekre, amelyen nincs épület és nem rendelkezik jogerős építési engedéllyel. 
 
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 
109/2016. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
telekadó bevezetésére vonatkozó koncepciót elfogadja, egyúttal 
felkéri a jegyzőt a rendelettervezet kidolgozására és a 
polgármestert a rendelettervezetnek a képviselő-testület elé 
jogszabályi határidőben történő beterjesztésére. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs 
Határidő: .. 2016. november 30. 
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d) Döntés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A 
polgármester részletezi az intézményünkben közétkeztetést biztosító Bucsa és Papp Bt. 
hiányosságait. A feltárt problémákat már korábban közölte az önkormányzat a vállalkozóval, de a 
mai napig nem történt változás, ezért gondolta, hogy más vállalkozótól is kér árajánlatot és tárgyal 
a közétkeztetés biztosításáról. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a RÁBAKÉSZ Kft. a főzéshez szükséges alapanyagok 
egy részét az önkormányzati kertészetből vásárolná meg. Elmondja, hogy az önkormányzati és 
civil szervezetek által tartott rendezvények alkalmával a konyha díjmentesen használható. 
 
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 
110/2016. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bucsa és Papp Bt-vel 2010. június 30-án kötött szerződést – a 
szerződés 16. pontjára hivatkozással – felmondja, egyúttal a 
RÁBAKÉSZ Kft. (székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.) 
közétkeztetésről szóló árajánlatát a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. Felkéri a polgármestert a szerződés felbontásával és az 
új szerződés megkötésével kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
e) Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Elmondja, 
hogy a korábbi évektől eltérően nagyobb mennyiségű, 62 m3 tűzifára lehetne pályázatot 
benyújtani, ezért javasolja az indulást. 
 
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 
111/2016. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Belügyminisztérium által meghirdetett települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatására szóló pályázat 

benyújtásához. A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, azaz 
78.740 forintot a képviselő testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 
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f) Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy korábban már döntöttünk, hogy indulunk ezen a 
pályázaton, de a pályázathoz szükséges árajánlatok összege meghaladja a 10 millió forintot. Az 
önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy a fennmaradó összeget vállalja a költségvetése terhére. 
 
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 
112/2016. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtandó 
pályázathoz meghozott 97/2016. (VII. 27.) számú képviselő-
testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:  
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására pályázatot kíván 
benyújtani a Dunaszentpál, Zrínyi Miklós utcai járda felújítására, a 
Zrínyi Miklós utca aszfaltburkolatának felújítására, valamint a 
Kossuth Lajos utcai, iskola melletti vízelvezető árok felújítására. 
Az árajánlatban szereplő bekerülési költség, azaz 10.585.520 
forint, valamint a pályázható támogatási összeg, azaz 10.000.000 
forint közötti különbséget, azaz 585.520 forintot a képviselő 
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására és a 
pályázat előkészítésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
g) Döntés a tűzoltóautó Dunaszentpál Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tulajdonába 

adásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 

Csontos Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy megkeresés érkezett 
Szabó Pétertől, az önkéntes tűzoltó egyesület elnökétől, hogy a tűzoltóautó, ami jelenleg 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának tulajdonában van, kerüljön át Dunaszentpál Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tulajdonába. A polgármester elmondja, hogy a benyújtandó 
pályázatok miatt lenne célszerű a tulajdonos váltás. A gépjármű könyv szerinti értéke nulla forint. 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/2016. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ESJ-
961 rendszámú tűzoltóautót ellenszolgáltatás nélkül, a 
feladatellátás hatékonyabb biztosítása és a pályázati lehetőségek 
jobb kihasználhatósága érdekében Dunaszentpál Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tulajdonába adja. Felhatalmazza a 
polgármestert a tulajdonba adáshoz szükséges dokumentumok 
aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. november 30. 

 
 
5.) 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 előterjesztéseket. 
 
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 
114/2016. (IX. 7.) 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 
115/2016. (IX. 7.) 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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