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

 
Iktatószám: II/1-5/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. március 29-én 18:00 órakor 
az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

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

Pósán Ilona – Dunaszentpáli Véradók Közösségének elnöke 
Varga Józsefné – Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub egyesületi vezetője 
Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti a társadalmi és civil 
szervezetek képviselőit. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, Vass 
László képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Kádi László 
képviselőt. A kiküldött napirendi pontokhoz képest változtatásokat javasol, kéri törölni a Döntést 
igénylő ügyek közül a „Döntés az önkormányzatot és a közös önkormányzati hivatalt érintő 
szabályzatok elfogadásáról” napirendet, helyette pedig kéri felvenni a „Döntés Dunaszentpál 
Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről”, „Döntés az 
önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításáról”, „Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című 
pályázatról”, „Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 
módosításának jóváhagyásáról” napirendi pontokat. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak 

szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A dunaszentpáli társadalmi szervezetek beszámolója a 2016. évi tevékenységükről, a 

2017. évi terveikről 

2.) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 

3.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés Dunaszentpál Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervéről 

b) Döntés az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításáról 

c) Döntés a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához való csatlakozásról 
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d) Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló 
pályázatról 

e) Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázatról 

f) Döntés az olimpiai láng útvonalával kapcsolatban 

g) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának 
jóváhagyásáról 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
 
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 
38/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. március 29-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét és a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint elfogadja. 

 
 
Csontos Attila polgármester megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-4. mellékletét képezi.) 
 
A dunaszentpáli társadalmi szervezetek beszámolója a 2016. évi tevékenységükről, a 2017. 
évi terveikről 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a beszámolókat mindenki megkapta, megkérdezi 
Varga Józsefnét, a nyugdíjas klub vezetőjét, hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját. 
 
Varga Józsefné nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. A nyugdíjas klub vezetője megköszöni a 
képviselők és az önkormányzat támogatását. Hozzáteszi, hogy nagyon sajnálja, hogy a 
rendezvényekre kevés falubeli látogat ki. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Varga Józsefné egész éves munkáját. Elmondja, hogy az 
önkormányzat továbbra is kiemelten támogatja a civil szervezeteket, akik nagymértékben 
hozzájárulnak a falu rendezvényeinek lebonyolításához. 
 
 
A témával 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 
39/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2016. évi munkájáról és 
a 2017. évi terveiről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Varga Józsefné egyesületi vezető 

 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi Pósán Ilonát, a Dunaszentpáli Véradók Közösségének 
elnökét, hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját. 
 
Pósán Ilona nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. A Véradók Közösségének elnöke megköszöni 
a képviselők és az önkormányzat segítségét. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Véradók Közössége is mindig nagymértékben 
hozzájárul a falu rendezvényeinek lebonyolításához, nagyon szépen köszöni munkájukat. 
 
A témával 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: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Véradók Közösségének 2016. évi munkájáról és a 
2017. évi terveiről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Pósán Ilona elnök 

 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi Szabó Lajos tűzoltóparancsnokot, hogy szeretné-e 
kiegészíteni az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját. 
 
Szabó Lajos alpolgármester elmondja, hogy nagyon örül, hogy az egyesület bejegyzésre került, az 
egyesületben aktivitás érezhető, ezután tűzoltóversenyen is képviseltetjük magunkat. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megtörtént a 
szerződéskötés, 200.000 forint elköltésére van lehetőség, pályázatok benyújtását is 
kezdeményezhetjük. Külön kiemeli Füredi József ifjú tűzoltó aktív közreműködését, aki kitűnően 
összefogja az egyesület tagjait. 
 
 
A témával 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 
41/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról 
és a 2017. évi terveiről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Szabó Péter elnök 

 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Sportegyesület részletes beszámolóját is mindenki 
megkapta, megkérdezi Szabó Józsefet, hogy szeretné-e beszámolóját kiegészíteni. 
 
Szabó József elnök elmondja, hogy az egyesület fenntartásához annyi pénzre van szükség, mint a 
tavalyi évben. Elmondja, hogy szeretne több kisgyermeket az egyesülethez toborozni az U7 és U9 
korosztály köréből, a héten már megvolt az első toborzó edzés, ami több költséggel is fog járni. 
Elmondja, hogy a hétvégén elindul a Bozsik program, az egyik fordulóját, 2017. május 6-án 
Dunaszentpálon rendezik meg. Az egyesület tagja lett a Sportegyesületek Országos 
Szövetségének, ismerteti az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. 
 
Csontos Attila polgármester kiemeli Sáfrán Gergely aktív közreműködését a Bozsik porgrammal 
kapcsolatban. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 4 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Sportegyesület 2016. évi munkájáról és a 2017. évi 
terveiről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Szabó József elnök 

 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A társadalmi és civil szervezetek vezetői a képviselő-testület döntéseit tudomásul vették. 
 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az Alapítvány a Duna-Gyöngye Óvodáért végre 
bejegyzésre került, kuratóriumi elnök Füredi Eszter. A polgármester elmondja, hogy az első nagy 
eseményüket, a jótékonysági bált már szervezik. 
A polgármester elmondja, hogy ilyen kis településen nagyon nagy segítség a civil szervezetek 
munkája, még egyszer köszöni mindenkinek az egész éves közreműködést. Megköszöni a civil 
szervezetek beszámolóját és a megjelenésüket. 
 
 
A társadalmi és civil szervezetek képviselői, Pósán Ilona és Varga Józsefné 18:32 órakor távoztak 
a képviselő-testületi ülésről. 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, megkéri 
dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. 
 
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 
43/2017. (III. 29.) határozata 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét a mellékelt tartalom 
szerint elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
3.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Dunaszentpál Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. 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 önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervéről szóló 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 
44/2017. (III. 29.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint elfogadja: 
 
I.) Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – 
felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró 
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához 
és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez 
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szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, 
továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, 
felújítás) céljait a képviselő-testület döntései és az éves 
költségvetési rendelet határozza meg. 
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt 
feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
A hasznosítás formái: 
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
2. használatba adása, bérbeadása 
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység 
folytatása 
1. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi 
értékbecsléssel megalapozva, a vagyonrendelet előírásai és a 
törvényi rendelkezések szerint kell lefolytatni. A vagyon 
értékesítéséből származó bevétel elsősorban a fejlesztési 
kiadások, pályázatok önerejeként és egyéb ingatlanfejlesztési 
célok fedezetéül szolgálhatnak. 
2. Bérlet útján történő hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonban 
lévő termőföldek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti 
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított, 
megüresedő ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél 
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése 
érdekében folyamatos hirdetés szükséges. 
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen 
vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati 
vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az 
önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, 
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának 
mértékét. 
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás 
aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az 
önkormányzati vagyonban várható változás. A vagyonrendelet 
szolgáljon alapul a vagyongazdálkodás helyi szabályozásának. 
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében 
folyamatos hirdetés szükséges. 
 
II.) Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége 
elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása 
érdekében. A vagyonhasznosítás során a vagyonfelélést el kell 
kerülni. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a 
vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásokra 
kell fordítani. 
c) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, és a 
külterületeken lévő utak, kerékpárutak nyomvonalának rendezése. 
Az utak, járdák, árkok fejlesztésére, felújítására hosszú távú, az 
összes ilyen vagyonelemre kiterjedő fejlesztési ütemtervet kell 
készíteni, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. 
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d) A településfejlesztéshez szükséges ingatlanok megvásárlása az 
önkormányzati érdekek szem előtt tartásával. Építési telkek 
kialakítása. 
e) A vagyongyarapodást vagy meglévő vagyon fenntartást 
eredményező kedvező pályázati lehetőségek maximális 
kihasználása. 
f) Minden önkormányzati intézmény, a közvilágítás 
energiahatékonyságának növelése, korszerűsítése, elsősorban 
pályázati források igénybevételével. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, megkéri 
dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az Állami Számvevőszék 
dunaszegi ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy módosítani szükséges az önkormányzat 
vagyonrendeletét. Sor került a polgármester általi forrásfelhasználás lehetőségének pontosítására, 
az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználhatóságának meghatározására, a behajthatatlan 
követelések kezelésének meghatározására a belső ellenőrrel egyeztetett módon, illetve sor került 
a függelékek aktualizálására is az önkormányzat vagyonelemei tekintetében. 
 
 
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 önkormányzat vagyonáról szóló 8/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 5/2017. (IV. 6.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
 
c) Döntés a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához való csatlakozásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az önkormányzatokat jelentős elektronikus közzétételi 
kötelezettség terheli. A civil kezdeményezésre létrehozott önkormányzati klub a jó gyakorlatok 
meghonosításában, módszertanok kidolgozásában és alkalmazásában jelenthet nagy szakmai 
segítséget az önkormányzati hivatal számára. 
Elmondja, hogy a közzététel kötelező, a klubhoz való csatlakozás nem. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához 
való csatlakozást. Álláspontja szerint nagyon fontos az önkormányzat átláthatóságának teljes és 
mielőbbi biztosítása. 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Dunaszentpál Község Önkormányzata 
csatlakozzon a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok 
Klubjához. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírásra. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló 

pályázatról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatos írásos előterjesztés 
mindenkinek kiküldésre került. 
Részletezi a pályázattal kapcsolatos lehetőségeket, a pályázat beadását a sportöltöző tetőzetének 
cseréjére vagy a belterületi utak, járdák felújítására javasolja. Elmondja, hogy 20 millió forintra 
lehetne pályázni, amit sajnos megosztani nem lehet. 
Elmondja, hogy a sportöltöző teteje nagyon rossz állapotban van, de meggondolandó, hogy nem 
kellene-e inkább más pályázat útján felújítani. 
Javasolja, hogy a belterületi utak felújítását célozzák a pályázat benyújtásakor. Elmondja, hogy a 
Varga Lajos utca aszfaltozására gondolt és a Szabadság utcában található buszmegálló fogadó 
része és a meglévő járdák felújítása, térkővel történő lerakása is aktuális lehetne. 
A polgármester elmondja, hogy az árajánlat kérésénél bele kell kalkulálni a Strand büfé előtti 
körforgalom leaszfaltozását és mindkét irányban, kis mértékben az utak aszfaltozását, 
sportpályára vezető út murvával történő felfrissítését is tervezi. 
Kéri a javaslatokat a képviselőktől. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy idén TAO pályázat útján már nincs lehetőség a sportöltöző 
tetejének felújítására. 
 
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 
46/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Dunaszentpál Község Önkormányzata pályázatot 
nyújtson be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására”, „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” pályázati alcélra. 
A pályázat benyújtásához szükséges önerőt, bruttó 3.000.000 
forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, az 
ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 



9/12 

e) Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a klubhelyiség és a helyi termékek értékesítésére 
történő piac kialakítására meghirdetett pályázatok beadása a feltételek hiánya miatt meghiúsult. 
A polgármester elmondja, hogy most lenne egy új pályázati lehetőség, melyben konyha felújítására 
lehet pályázni 20 millió forintig, 75 % támogatási intenzitással. Elmondja, hogy jó lehetőség az 
óvoda konyha teljes felújítására. 
A polgármester elmondja, hogy egy árajánlat bruttó 12 millió forintos végösszeggel már beérkezett. 
Elmondja, hogy azt kellene eldönteni, hogy beadjuk-e a pályázatot és mekkora önrészt tudunk 
felvállalni. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy elgondolkodtató, hogy hosszú távra mit tervez az 
önkormányzat az óvodakonyhával, az főzőkonyha lesz, vagy csak melegítőkonyha marad. 
 
Kádi László képviselő kérdése a korábban elhangzott meghiúsult pályázatokhoz kapcsolódóan, 
hogy arra lenne-e lehetőség, hogy esetleg egy családi házat alakítana át az önkormányzat 
faluházzá vagy az udvarát piactérré. 
 
Szabó József képviselő szerint ennek nincs reális alapja. 
 
Csontos Attila polgármester visszakanyarodva az óvodakonyha felújításra, javasolja a pályázaton 
való elindulást bruttó 2 millió forintos önrész vállalásával. 
 
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: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a „VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására és a 
pályázathoz szükséges 2 millió forintos önrészt az önkormányzat 
2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
  
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés az olimpiai láng útvonalával kapcsolatban 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy július közepén rendezik meg Győrben az Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivált. A rendezvény hivatalos olimpiai program, így elhozzák hazánkba az olimpiai 
lángot is. Rómában gyújtják meg a lángot, majd országjáró körútra viszik. Június második felében 
szinte valamennyi Győr környéki településre ellátogatnak. 
 
A polgármester elmondja, hogy Dunaszentpálra 2017. június 27-én, kedden 18 órára érkezne az 
olimpiai láng, 40 percet lenne itt, majd vinnék tovább Mecsérre. A polgármester elmondja, hogy ha 
a képviselő-testület hozzájárul, ezen idő alatt a településünkön különböző korosztályokkal kellene 
a lángot körbevinni. 
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Csontos Attila polgármester mindenképp javasolja a programhoz való csatlakozást. 
 
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 
48/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul 2017. június 27-én 18 órakor az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál olimpiai lángjának fogadásához. Megbízza a 
polgármestert, a láng fogadásához szükséges további 
egyeztetésekkel. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának 

jóváhagyásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
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 
49/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 
9/2016. (X. 27.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodás 
módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyúttal 
felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a törzskönyvi 
nyilvántartásban történő módosítás bejegyeztetése során teljes 
jogkörrel eljárjon és ezen hatósági eljárás során szükségessé váló 
módosításokat további társulási tanácsi, illetve képviselő-testületi 
döntés nélkül megtegye, a társulási tanács által elfogadott 
egységes szerkezetű okiraton a hatósági állásfoglalások szerinti 
módosításokat az előírások szerint átvezesse. 
 
Felelős: Csontos Attila elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) 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 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13-14. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztéseket. 
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A témával 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 
50/2017. (III. 29.) 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 4 fő, 
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2017. (III. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a közfoglalkoztatási program 2017. április 3-tól indult 
el újra, jelenleg egy fő közfoglalkoztatottunk van, Balázs Róbert, valószínűleg a szabályok 
megváltozása miatt ő is utolsó ciklusát tölti. 
A polgármester elmondja, hogy Boros Eszter közfoglalkoztatottként dolgozott nálunk, tavasztól 
intézte volna a kertészetben felmerülő feladatokat, de a héten felmondott, így idén a kertészet 
előreláthatólag nem tud indulni. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy valamilyen megoldást kell találni a kertészet tovább i 
működtetésére. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy jelen pillanatban nem tud megoldást a kertészet 
indulására, nincs megfelelő szakember. 
 
Kádi László képviselő felveti, hogy bérmunkában is lehetne művelni. 
 
Szabó Lajos alpolgármester elmondja, hogy szerinte hirdetést kellene feladni. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy esetleg nyugdíjasokat is lehetne alkalmazni, akik 
szeretnék a nyugdíjukat kiegészíteni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a képviselői javaslatok mentén tovább próbálkozik a 
kertészet működtetésével. 
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