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

 
Iktatószám: II/1-14/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. szeptember 29-én 18:00 órakor 
az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 

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

Kádi László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: - 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Kádi László 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt 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 napirend elfogadására. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása 
2.) Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
3.) Döntés a SacraVelo – határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Duna menti 

térségben című projekthez szükséges önerő biztosításáról 

 
 
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 
119/2016. (IX. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. szeptember 29-i rendkívüli, nyilvános testületi ülés 
napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat 
szerint elfogadja. 

 
 
Csontos Attila polgármester megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 
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Napirend tárgyalása: 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, megkéri a 
jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja a rendeletalkotással kapcsolatos információkat. 
 
A napirendi ponttal 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 egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
9/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatosan a Magyar Államkincstártól 
a befogadó nyilatkozattal együtt egy hiánypótlási felszólítás is érkezett. 
A polgármester a hiánypótlásnak megfelelően kéri a képviselő-testület hozzájárulását a határozat 
módosításához. 
 
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 
120/2016. (IX. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról benyújtandó 
pályázathoz meghozott 111/2016. (IX. 7.) számú képviselő-
testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Belügyminisztérium által meghirdetett települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatására szóló pályázat 

benyújtásához. A települési önkormányzat a szociális célú 
tűzifában vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
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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