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

 
 
Iktatószám: II/1-1/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. január 5-én 18:00 órakor 

az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

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

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: - 

 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 5 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Szabó József és Vass László képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirend elfogadására. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 
2.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 
 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 5 
fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2017. (I. 5.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. január 5-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.) 
 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 
Csontos Attila polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jogszabályváltozás miatt van szükség az illetmény és a 
költségtérítés ismételt megállapítására. 
 
Csontos Attila polgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. 
 
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 
2/2017. (I. 5.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Csontos Attila polgármestert érintettsége miatt kizárja a 
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
irányuló szavazásból. 

 
 
Szabó Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
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 
3/2017. (I. 5.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései alapján 2017. január 1. napjától Csontos 
Attila főállású polgármester havi bruttó illetményét 398.900 Ft, 
azaz háromszázkilencvennyolcezer-kilencszáz forint összegben, 
havi bruttó költségtérítését 59.835 Ft, azaz ötvenkilencezer 
nyolcszázharmincöt forint összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy az illetmény és a költségtérítés 
folyósításáról intézkedjen. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 
Csontos Attila polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Szabó Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester a 
megválasztásakor jelezte, hogy nem kíván tiszteletdíjat felvenni, azonban a jogszabályváltozás 
folytán azt újra meg kell állapítani. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerinti 
mérlegelési jogkörrel rendelkezik. 
 
Szabó Lajos alpolgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. 
 
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 
4/2017. (I. 5.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szabó Lajos alpolgármestert érintettsége miatt kizárja az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítására irányuló szavazásból. 

 
 
Csontos Attila polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
A napirenddel 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 
5/2017. (I. 5.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései alapján 2017. január 1. napjától Szabó 
Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó 
tiszteletdíját 139.600 Ft, azaz százharminckilencezer-hatszáz 
forint összegben, havi bruttó költségtérítését 20.940 Ft, azaz 
húszezer- kilencszáznegyven forint összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés 
folyósításáról intézkedjen. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Szabó Lajos alpolgármester írásban nyilatkozott, hogy 
az eddigiekhez hasonlóan 2017. január 1-től sem kíván alpolgármesteri tiszteletdíjat és folyamatos 
költségtérítést igénybe venni. Természetesen amennyiben az alpolgármesteri feladatellátással 
kapcsolatban az alpolgármesternek költsége merül fel, azt az önkormányzat megtéríti. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja, hogy Szabó Lajos alpolgármester kérését, miszerint lemond 
tiszteletdíjáról, a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A javaslattal 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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