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

 
Iktatószám: II/1-6/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április 26-án 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 
 
 
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 Szabó József 
képviselőt. A kiküldött napirendi pontokhoz képest változtatásokat javasol, a Döntést igénylő ügyek 
közé kéri felvenni a „Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
benyújtandó pályázatról”, „Döntés az önkormányzati telkek ingatlanközvetítő általi értékesítéséről” 

napirendi pontokat. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 

 

1.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
benyújtandó pályázatról 

b) Döntés az önkormányzatot és a közös önkormányzati hivatalt érintő szabályzatok 
elfogadásáról 

c) Döntés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról 

d) Döntés az önkormányzati telkek ingatlanközvetítő általi értékesítéséről 

2.) 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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2017. (IV. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. április 26-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 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

benyújtandó pályázatról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Képviselő-testület korábban elvi szinten már döntött 
erről a pályázatról, de azóta megtörténtek a szükséges egyeztetések is. A polgármester ismerteti a 
pályázat részleteit, elmondja, hogy csak szilárd útburkolattal rendelkező utat lehet felújítani, így a 
Varga Lajos utca ebből a körből kiesik. Elmondja, hogy célszerű lenne a Kossuth Lajos utca árvíz 
után anyagi forrás hiányában nem helyreállított szakaszának felújítása egészen a Szél utcáig. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy ha a járdák aszfaltból készülnének és nem térkőből, 
mennyivel lenne olcsóbb. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy nagyságrendekkel nem lenne olcsóbb és szerinte a 
térköves megoldásra kellene törekedni. 
 
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 
53/2017. (IV. 26.) 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 pályázati forrás megoszlása a következő: 
1.c) támogatási cél:  
 támogatási igény:   bruttó 14.989.392 Ft 
 önrész:   bruttó   2.645.187 Ft 
 projekt összköltsége:   bruttó 17.634.579 Ft 
A Képviselő-testület a pályázat beadásához szükséges önrészt az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése, illetve pénzkészlete 
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: pályázati határidőben 
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b) Döntés az önkormányzatot és a közös önkormányzati hivatalt érintő szabályzatok 

elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2-3. 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 önkormányzatot érintő beszerzési szabályzatot. 
 
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 
54/2017. (IV. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal és az abban foglalt kiterjesztéssel elfogadja 
az önkormányzat beszerzési szabályzatát. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az önkormányzat által közpénzekből nyújtott támogatásokra, 
valamint a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályzatot és a jogszabályokat, amelyek a 
szabályzatot meghatározzák. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy minden civil szervezetre vonatkozik ez a szabályzat. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy minden civil szervezetet érint a szabályozás. 
 
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 
55/2017. (IV. 26.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal és az abban foglalt kiterjesztéssel elfogadja 
az önkormányzatnak a közpénzekből nyújtott támogatásokra, 
valamint a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó 
szabályzatát. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, felkéri dr. 
Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a kormányhivatal ellenőrzést folytat a témában, 
amelynek során a rendeletek felülvizsgálatakor kiderült, hogy a jogszabályváltozások miatt új 
rendelet elfogadása válik szükségessé. 
 
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 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól szóló 
6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
 
d) Döntés az önkormányzati telkek ingatlanközvetítő általi értékesítéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy több ingatlanközvetítő cégtől kért árajánlatot. A 
polgármester ismerteti az árajánlatokat. Elmondja, hogy a Stop Ingatlan Trade Kft. árajánlata a 
legkedvezőbb, határozatlan idejű és bármikor felmondható a szerződés, 250.000 forint + ÁFA / 
ingatlan összegért vállalják az eladást. 
 
A polgármester javasolja a Stop Ingatlan Trade Kft. ajánlatának elfogadását. 
 
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 
56/2017. (IV. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Stop Ingatlan Trade Kft. (székhelye: 9021 Győr, Aradi 
vértanúk útja 2-4.) ingatlaneladással kapcsolatos árajánlatát a 
melléklet szerinti tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok 
értékesítéséről szóló szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) 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 7-8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztéseket. 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2017. (IV. 26.) 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 
58/2017. (IV. 26.) 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 szerinte nagyon kevés az egybefüggő fasor a 
településen, ezért egy fásítási programot szeretne kezdeményezni a lakosság közreműködésével. 
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat megfinanszírozná a fákat, de cserébe azok 
gondozását a lakókra bízná. Szeretné, ha az utca lakói döntenének, milyen fát ültetnének szívesen 
a házuk elé. 
 
Kádi László képviselő felvetése, hogy mi a helyzet olyankor, ha a lakó nem akar a háza elé fát 
ültetni és nem akarja utána a levelet takarítani. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy éppen ezért szeretné először felmérni a lakosság 
körében, hogy támogatják-e az ötletet és milyen formában. 
 
Szabó Lajos alpolgármester és Szabó József képviselő jó ötletnek tartja a fásítási programot. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az út- és árokfelújítás a héten megkezdődik, 2017. 
április 28-án lesz a munkaterület átadás. 
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat és a TEBU Kft. között az 
önkormányzati erdőben elhelyezett fatuskók miatt eljárás indult. 
A polgármester elmondja, hogy idén először lesz a falunak májusfája. A májusfa a Kerekes téren 
kerül felállításra az Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével. Az iskolás és óvodás gyerekek a 
díszítésben segítenek. 
Elmondja, hogy múlt héten megtörtént a településképi arculati kézikönyv előkészítésével 
kapcsolatos lakossági fórum, amelyre azonban nagyon kevesen jöttek el. 
 
Kádi László képviselő szeretné látni, hogy a kertészetre milyen összegeket fordít az önkormányzat 
és az milyen bevételt hoz a szezon végén. 
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