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

 
Iktatószám: II/1-7/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 16-án 10:00 órakor 
az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 

Szabó József képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: - 

 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Szabó József 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Vass László képviselőt. Javaslatot tesz 
a meghívó szerinti napirend elfogadására. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló 

pályázatról 
2.) Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázatról 
 
 
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 
59/2017. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. május 16-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 szóbeli.) 
 
Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló 
pályázatról 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlás 
érkezett, tájékoztatja a képviselő-testületet a részletekről. 
 
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 
60/2017. (V. 16.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása” címen benyújtott 
pályázathoz meghozott 53/2017. (IV. 26.) számú képviselő-
testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
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 14.938.476 Ft. 
 önrész:              bruttó   2.636.203 Ft 
 projekt összköltsége:   bruttó 17.574.679 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 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázatról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy változott a pályázati kiírás, nem csak meglévő piacra, 
hanem új piac kialakítására is lehet pályázni. A polgármester ismerteti a részleteket és elmondja, 
hogy 25 % önrészt kell vállalni. Javasolja a pályázat benyújtását bruttó 20 millió forint 
projektköltség 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 a 
következő határozatot hozta: 
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