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

 
Iktatószám: II/1-19/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. december 7-én 17:00 órakor 
az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 
Jelen vannak: 

Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt:  
Szabó József képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van:- 

 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Szabó József 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni az ülésen. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Vass László és Kádi László képviselőket. A polgármester javaslatot 
tesz a meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítésére, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé 
felveszi a „Döntés a Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub kérelméről”, „Döntés a Képviselő-
testület 55/2016. (IV. 27.) határozatának visszavonásáról”, „Döntés közterületi helyi közutak 
fejlesztéséről, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzéséről” napirendeket. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 
2.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub kérelméről 
b) Döntés a Képviselő-testület 55/2016. (IV. 27.) határozatának visszavonásáról 
c) Döntés közterületi helyi közutak fejlesztéséről, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséről 
3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi 

ülés közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 
határozatokról 

 
 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
158/2016. (XII. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. december 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. melléklete.) 
 
A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti a munkatervet, ismerteti az előző évhez képest fellépő 
változtatásokat a képviselők kéréseinek megfelelően. 
 
A Képviselő-testület egyezteti az ülések időpontjait. 
 
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 
159/2016. (XII. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi munkatervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
2.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
 
a) Döntés a Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a 
polgármester ismerteti a kérelmet. 
 
 
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 
160/2016. (XII. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub kérelméhez, 
miszerint a civil szervezet részére az önkormányzat által 2016. 
évben nyújtott támogatás maradványának felhasználását 2017. 
november 30. elszámolási záró időponttal engedélyezi. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Képviselő-testület 55/2016. (IV. 27.) határozatának visszavonásáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat és a Magyar Állam közötti 
ingatlancseréről már korábban döntött a testület. A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 
jegyző úrral személyes egyeztetésen voltak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél Győrben, 
hogy zökkenőmentesen haladjon ez az ingatlancsere. A dunaszentpáli 06/102 hrsz-ú ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló határozatot azonban vissza kell vonnia a 
képviselő-testületnek, mert ennek az ingatlannak is csere folytán fog rendeződni a sorsa. 
 
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 
161/2016. (XII. 7.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
55/2016. (IV. 27.) számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés közterületi helyi közutak fejlesztéséről, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
162/2016. (XII. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 közterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
elnevezésű felhívás 2. célterületére pályázatot nyújtson be 
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Dunaszeg Község Önkormányzatával közösen konzorciumban, 
legfeljebb 20 millió forint támogatási összegig. 


