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

 
Iktatószám: II/1-2/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. január 18-án 15:00 órakor 
az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
Csontos Attila polgármester 
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 Szabó József 
képviselő és Szabó Lajos alpolgármester külföldön tartózkodik, emiatt nem tudnak 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 Vass László és Kádi László 
képviselőket. A polgármester javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend kiegészítésére, miszerint 
a Döntést igénylő ügyek közé felveszi a „Döntés Telefonhasználati Szabályzatról” napirendi pontot. 

Ennek megfelelően javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 

 

1.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, maradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

2.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

3.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

4.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges forrás megteremtésére irányuló 
pályázaton való részvételről 

b) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

c) Döntés Dunaszentpál Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

d) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

e) Döntés Telefonhasználati Szabályzatról 

5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 

önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
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A napirenddel kapcsolatban további 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 
7/2017. (I. 18.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. január 18-i 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 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, maradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, felkéri a 
jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendet. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetési beszámolóját, majd részletezi a hivatal 2017. évi költségvetését. 
 
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 
8/2017. (I. 18.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
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 
9/2017. (I. 18.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, 
megkérdezi a jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző nem kívánja a beszámolót kiegészíteni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy meg van elégedve a közös hivatal és a jegyző 
munkájával, a közös hivatal nagyon hatékonyan működik. 
 
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 
10/2017. (I. 18.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
munkabeszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztéseket mindenki megkapta. 
Részletezi az előterjesztés szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait. 
Elmondja, hogy a védőoltás program 2017. évben továbbra is folytatódik. 
Elmondja, hogy a tűzoltó parancsnok személyi juttatása, és a tűzoltóautó biztosítása kikerül a 
koncepcióból. 
Elmondja, hogy a földbérleti díj meghatározása továbbra is AK értékben kerül megállapításra, 
habár a képviselő-testület négyzetméterenkénti ármegállapítást javasolt, de ebben a formában 
nem sikerült megegyezni a haszonbérlővel. 
Elmondja, hogy az óvodai kiadásoknál fix útiköltség meghatározását tervezi, kb. 20 ezer Ft 
összegben. 
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Kádi László képviselő kérdezi, hogy a képviselői keret nem kerül-e megemelésre. 
 
Csontos Attila polgármester a költségvetés II. fordulójának tárgyalására átgondolásra javasolja a 
képviselői keret összegét. 
 
 
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 
11/2017. (I. 18.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetét az I. 
fordulóban a melléklet szerinti tartalommal megtárgyalta és a II. 
fordulóra továbbdolgozásra javasolja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelettervezet 
elkészítésére, egyúttal a polgármestert annak jogszabályi 
határidőben a képviselő-testület elé történő beterjesztésre. 
 
Felelős:  Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő:  2017. február 15. 

 
 
4.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges forrás megteremtésére irányuló 
pályázaton való részvételről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. 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 ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
12/2017. (I. 18.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
annak érdekében, hogy Dunaszentpál Község Önkormányzata (a 
továbbiakban: önkormányzat) – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, 
illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VII. 
31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – az ASP 
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget 
tehessen, felhatalmazza Dunaszeg Község Önkormányzatának, 
mint a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
hivatal) székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a 
hivatalt fenntartó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 azonosító jelű, „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című 
felhívásra pályázatot nyújtson be, valamint a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti jogokat és 
kötelezettségeket a hivatalt fenntartó önkormányzatok, úgymint 
Dunaszeg Község Önkormányzata, Dunaszentpál Község 
Önkormányzata és Kunsziget Község Önkormányzata nevében és 
javára gyakorolja. 
 
Felelős: Babos Attila, Dunaszeg község polgármestere 
Határidő: pályázati határidőben 
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b) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
13/2017. (I. 18.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának a mellékelt szervezeti ábrával mellékletként 
történő kiegészítését elfogadja, a szabályzat változatlan 
tartalommal és hatállyal történő fenntartása mellett. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat kiegészítésére és 
közzétételére. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
c) Döntés Dunaszentpál Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
 
d) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai 
Szabályzatát. 
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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 
14/2017. (I. 18.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Kódexét a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, jóváhagyja. Felhatalmazza 
a jegyzőt a szabályzat közzétételére. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
e) Döntés Telefonhasználati Szabályzatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az 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 
15/2017. (I. 18.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentpál Község 
Önkormányzatára, intézményeire és társulásaira is kiterjedő 
Telefonhasználati Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, jóváhagyja. Felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat 
közzétételére. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11-12. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti a beszámolókat. 
 
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 
16/2017. (I. 18.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti fontosabb  
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