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

 
Iktatószám: II/1-3/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. február 8-án 18:00 órakor 
az önkormányzat helyiségében tartott rendes, 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 van: 
Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
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 Vass László és Kádi László képviselőket. A polgármester javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirend kiegészítésére, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi a „Döntés Tulok 
Tibor és Tulokné Kovács Beatrix kérelméről”, „Döntés az oltási támogatásokról”, „A települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása” napirendi pontokat. Ennek megfelelően javaslatot tesz 

a napirendre az alábbiak szerint: 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Társulások beszámolója a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2017. évi 

költségvetés jóváhagyása 

2.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 

3.) Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

4.) A Duna-Gyöngye Óvoda nyári leállásának jóváhagyása 

5.) A 2017-2018. nevelési évre tervezett óvodai beíratás időpontjának jóváhagyása 

6.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés a Duna-Gyöngye óvoda kérelméről 

b) Döntés Tulok Tibor és Tulokné Kovács Beatrix kérelméről 

c) Döntés az oltási támogatásokról 

d) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából 
történő igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

7.) 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 5 
fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2017. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. február 8-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 1-7. mellékletét képezi.) 
 
Társulások beszámolója a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2017. évi költségvetés 
jóváhagyása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a részletes írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
A polgármester elmondja, hogy jelen napirendi pont esetében négy társulásról van szó, amely a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás, Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a beszámolók elfogadását. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 
19/2017. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2016. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester a gyermekjóléti feladatellátással kapcsolatban elmondja, hogy Molnár 
Veronika családsegítő két hete balesetet szenvedett, lábadozása több hétig eltart, Sebők Valéria 
helyettesíti. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2017. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2016. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 12 
tagtelepüléssel működik, a társuláson keresztül történik a belső ellenőrzés. A polgármester 
elmondja, hogy 2016. decemberében elindított a társulás egy „Gyűrű – Saját értékekkel a közös 
célokért” projektet, amely a 12 tagtelepülésen kívül még Mecsér és Dunaszeg településeket 
vizsgálja turisztikai és más együttműködési területeken. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 
21/2017. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulással kialakult vitás kérdésben még nem sikerült megoldásra jutni, a 3,3 
millió forint visszaszerzése fontos lenne az önkormányzatnak, illetve a vagyonfelosztás mikéntje is 
kérdéses a tagtelepülések között. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 
22/2017. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2016. évi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy jelen napirendi pont esetében a továbbiakban a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás, a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének elfogadásáról kell döntést hozni. 
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A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 
23/2017. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2017. évi költségvetését a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 
24/2017. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2017. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 
25/2017. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetését a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti, 
hogy az I. fordulóban meghatározottakhoz képest milyen módosításokat eszközölt. Elmondja, hogy 
az önkormányzati bevételeknél különösebb változás nincs, az állami támogatásokat ismerteti. 
Elmondja, hogy az önkormányzati kiadásoknál jelenik meg, hogy Nagy Szabolcs kulturális referens 
havi 8.000 forint cafeteria juttatásra jogosult, hogy a civil szervezetek támogatására szánt 
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képviselői keret továbbra is 70.000 forint és a szociális kiadásokhoz tervezésre került 500.000 
forint az oltási támogatások finanszírozására. A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
vezetékes telefon előfizetésének váltása után csökkentek a költségek és a hivatali munkatársak 
mobiltelefon költségét a közös hivatal vállalja át. 
A közfoglalkoztatási program 2017. február 28-ig tart, nem tudni, hogyan alakul a jövőben ez a 
program, lehet, hogy Balázs Róbertet fel kell venni a Dunaszentpáli Nonprofit Kft-be, mert a 
munkájára szükség van. 
Javasolja a 2017. évi költségvetés elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti a szabadságolási ütemtervét. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2017. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester szabadságolási ütemtervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
A Duna-Gyöngye Óvoda nyári leállásának jóváhagyása 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2017. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Duna-Gyöngye Óvoda 2017. július 20-tól augusztus 
18-ig tartó nyári zárva tartásához. 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjék az érintett lakossági 
kör megfelelő időben történő tájékoztatásáról. 
 
Felelős: Pápai Flóriánné intézményvezető 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
A 2017-2018. nevelési évre tervezett óvodai beíratás időpontjának jóváhagyása 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 
28/2017. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Duna-Gyöngye Óvoda intézménybe 2017. április 26-
27-re tervezett óvodai beíratások és előjegyzések időpontjait. 
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjék 
az érintett lakossági kör megfelelő időben történő tájékoztatásáról. 
 
Felelős: Pápai Flóriánné intézményvezető 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
6.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Duna-Gyöngye Óvoda kérelméről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, javasolja az anyagi forrásaink megléte 
mellett a kérelem támogatását és később pályázati forrásból történő beszerzést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 
29/2017. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda kérelmét az önkormányzat anyagi forrásai 
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megléte esetén támogatja, pályázati forrásból történő 
finanszírozásához hozzájárul. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés Tulok Tibor és Tulokné Kovács Beatrix kérelméről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, amely Tulok Tibor és Tulokné Kovács 
Beatrix telekvásárlási szándékát tartalmazza. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben többen megkeresték azzal a kéréssel, 
hogy ezen a területen telket szeretnének vásárolni, mivel az önkormányzatnak nem állt 
szándékában ezeket a telkeket eladni, mindenkit elutasított. 
 
A polgármester és a képviselők Szabó József kivételével nem szeretnék a Rákóczi Ferenc utca 
108/4 hrsz. ingatlant eladni, azzal az indokkal, hogy az a telek érinti azt a területet, ahol a 
későbbiekben sportlétesítményt, faluházat szeretne az önkormányzat létesíteni. 
 
Csontos Attila polgármester a terület önkormányzati hasznosítási terveire és a megajánlott 
vételárra tekintettel javasolja a kérelem elutasítását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2017. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Tulok Tibor és Tulokné Kovács Beatrix dunaszentpáli lakosok 
Dunaszentpál, Rákóczi Ferenc utca 108/4 helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozó vételi kérelmét elutasítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés az oltási támogatásokról 

(Az előterjesztés szóbeli) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben támogatta az önkormányzat a 
különböző védőoltásokat, szeretné, ha ehhez hasonlóan az idei évben is folytatódna ez a 
lehetőség. A polgármester elmondja, hogy a ROTA és az időskori tüdőgyulladásra vonatkozó 
védőoltások egész évben igényelhetők lennének, a többi oltásra 2017. szeptember 30-ig lehet a 
kérelmeket benyújtani. 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a tervezett oltásfajtákat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
 



8/10 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2017. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a 
nem kötelező védőoltások finanszírozását 2017. február 15. naptól 
a következő módon támogatja: 
 
-Rotavírus: érintettek köre a 2-6 hónapos csecsemők, szükséges 

oltások száma 2, a második oltást támogatja az önkormányzat, 
maximum 20.000 Ft összegig. Egész évben igényelhető. 
-Meningitis (gennyes agyhártyagyulladás): érintettek köre 1 éves 

kortól, szükséges oltások száma 1, melyet az önkormányzat 
maximum 15.000 Ft összegig támogat. 2017. évben február 15. és 
szeptember 30. között igényelhető. 
-Bárányhimlő: érintettek köre 9 hónapos kortól, szükséges 

oltások száma 2, a második oltást támogatja az önkormányzat, 
maximum 9.000 Ft összegig. 2017. évben február 15. és 
szeptember 30. között igényelhető. 
-HPV (méhnyakrák elleni oltás): érintettek köre 9 éves kor feletti 
lányok, szükséges oltások száma 2 vagy 3, életkortól függően. 
Azok számára támogatja a második oltás költségeit az 
önkormányzat, akik már nem estek bele az államilag finanszírozott 
oltási rendszerbe, maximum 25.000 Ft összegig. 2017. évben 
február 15. és szeptember 30. között igényelhető. 
-Streptococcus pneumoniae (időskori tüdőgyulladás): érintettek 

köre 60 év felett, szükséges oltások száma 1, melyet az 
önkormányzat maximum 16.000 Ft összegig támogat. Egész 
évben igényelhető. 
-Kullancsencephalitis (kullancs által terjesztett 
agyvelőgyulladás): érintettek köre 1 éves kortól, szükséges oltások 
száma 2, a második oltást támogatja az önkormányzat, maximum 
5.000 Ft összegig. 2017. évben február 15. és szeptember 30. 
között igényelhető. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából 
történő igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. 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, hogy miért van szükség a rendelet módosítására, ismerteti az 
előterjesztést. 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából 
történő igénybevételéről szóló 7/2013. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
szóló 
2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.) 
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7.) napirendi pont 

 
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 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2017. (II. 8.) 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 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2017. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli felszólalások: 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Zrínyi utca, az iskola előtti vízelvezető és a templom 
előtti tér felújítása tavasszal megkezdődik, az árajánlatok bekérése folyamatban. 
 
Szabó József képviselő kérése, hogy ha lesz rá lehetőség, a focipályára vezető útra murva 
kellene. 
 
Kádi László képviselő szeretné, ha felmérnénk, hogy hányan szeretnének kocsibeállót készítetni 
és akkor egyidejűleg a kivitelezővel meg lehetne csináltatni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a múlt heti konferencián elmondták, hogy hamarosan 
a TOP-os pályázatok eredményhirdetése is megtörténik. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy 2017. február 7-én volt Kunszigeten egy egyeztető 
tárgyalás, ahol felsőbb körökben próbáltak megoldást találni, hogy mi legyen a környékben 
illegálisan elhelyezett rengeteg hulladékkal. Sajnos tökéletes megoldást eddig még nem találtak. 
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