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

 
Iktatószám: II/1-8/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 24-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 
Vass László képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: 

Molnár Veronika családsegítő, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Szalma László c. r. zászlós, körzeti megbízott, Győri Rendőrkapitányság 
Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Molnár Veronikát és 
Szalma Lászlót. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Kádi László és Vass László 
képviselőket. A meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé felveszi: „Döntés a 
településrendezési terv módosításáról” szóló napirendi pontot. Javaslatot tesz a napirendre az 
alábbiak szerint. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 

2.) Átfogó értékelés Dunaszentpál Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, 

valamint gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról 

3.) Tájékoztatás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatairól 

4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 

5.) Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

6.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 

7.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a településrendezési terv módosításáról 

8.) 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 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 
62/2017. (V. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. május 24-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. mellékletét képezi.) 
 
A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a körzeti megbízott beszámolóját előterjesztésként 
mindenki megkapta, az elkészítését megköszöni és megkérdezi, hogy a körzeti megbízott kívánja-
e a beszámolót kiegészíteni. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy a beszámolóját minden évben a legjobb tudása 
szerint készíti. Kiemeli, hogy a községben a bűncselekmények száma évről évre csökken, reméli, 
hogy ez annak is köszönhető, hogy a körzeti megbízottak mindig jelen vannak a falu életében, 
részt vesznek a rendezvényeken is. Elmondja, hogy az elmúlt évben közlekedési baleset nem 
történt. A korábbi évekhez hasonlóan elmondja, hogy nagyon fontos lenne a település életében a 
polgárőrség megalakulása. Elmondja, hogy a polgárőrség megalakulása után mindenben segít, 
amiben csak tud. Örömét fejezi ki, hogy a modern kamerarendszer felszerelése is nagyobb 
biztonságot nyújt a településnek. 
 
Szabó József képviselő kiemeli, hogy a beszámolóban leírtak szerint a „rendőrség kéri a lakosság 
segítségét a bűncselekmények visszaszorítása érdekében”, kérdezi, hogy ez alatt milyen 
segítségre gondolnak. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy nagy segítség, hogy akár helyi újságban, hirdetőn 
megjelennek a rendőrségi tájékoztatók. A körzeti megbízott elmondja, hogy a nyugdíjas klubban is 
tartott előadást. Örömtelinek ítéli, hogy a községben nagyon erős az összetartás. 
 
Szabó Lajos alpolgármester kérdése, hogy milyen gyakran tud megjelenni a rendőrség a 
községben. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy heti három alkalommal biztosan járőrözik a 
faluban. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy a Bolgányi hídnál felszerelt jelzések, miszerint ”kamerával 
megfigyelt terület” megfékezi-e a szabálysértőket. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy a súlykorlátozás szabályozására tábla került 
elhelyezésre, és igen, kevesebb a szabálysértés. 
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Csontos Attila polgármester megköszöni Szalma László részletes beszámolóját, eddigi munkáját 
és a rendezvényeken való megjelenését. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
63/2017. (V. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti 
Megbízotti Alosztály (Szalma László c. r. zászlós, körzeti 
megbízott) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Szalma László körzeti megbízott 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2-3. mellékletét képezi.) 
 
Átfogó értékelés Dunaszentpál Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 
gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a részletes, mindenre kiterjedő írásos előterjesztést 
mindenki megkapta. Megkérdezi Molnár Veronika családsegítőt, hogy kívánja-e a beszámolóját 
kiegészíteni. 
 
Molnár Veronika családsegítő elmondja, hogy beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, mivel 2016 
szeptemberétől látja el a család- és gyermekjóléti feladatokat, inkább bemutatkozna. Elmondja, 
hogy előtte teljesen más területen dolgozott, nagyon nagy váltás volt ez számára, sokat kellett 
tanulnia és még ez a folyamat most is tart, de próbálja legjobb tudása szerint ellátni a feladatát. A 
családsegítő elmondja, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki az óvodával, az iskolával történő 
szorosabb kapcsolat kialakítása folyamatban van. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni a családsegítő színvonalas beszámolóját, további 
munkájához sok sikert kíván. 
 
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 
64/2017. (V. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás család- és 
gyermekjóléti szolgálata 2016. évi munkájáról szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Molnár veronika családsegítő 
Határidő: azonnal 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat feladataira vonatkozóan a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig a külön 
jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell készíteni, melyet a Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére meg kell küldeni. A gyámhatóság az értékelés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet. Az értékelés nem azonos a család- és 
gyermekjóléti szolgálat családsegítője által készített beszámolóval. 
 
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 
65/2017. (V. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Molnár Veronika és Szalma László 18.25 órakor távoznak a testületi ülésről. 
 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Tájékoztatás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatairól 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy 2017. május 19-én volt egy fórum Győrújbaráton, ahol 
a nyertes önkormányzatok képviselői voltak jelen, hogy tájékoztatást kapjanak a pályázatok 
lebonyolításáról és finanszírozásáról. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy ezek a pályázatok nem utófinanszírozottak voltak-e. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy utófinanszírozott a pályázat, de előleget kérhet le az 
önkormányzat. 
A polgármester elmondja, hogy a turisztikai pályázat Dunaszeg gesztorsága mellett fog 
megvalósulni. Dunaszentpál 23.500.000 forintból valósíthatja meg elképzelését, a Kerekes térre 
tervezett kerékpáros pihenőhelyet. 
Elmondja, hogy a kerékpárút pályázattal kapcsolatban a legfontosabb tárgyalások már 
megkezdődtek, a munkafázisok felvezetésre kerültek. Elmondja, hogy az egyik legfontosabb 
feladat a területviszonyok tisztázása. A kerékpárút négy területet érint, melynek hat tulajdonosa 
van. Az egyik földtulajdonos elérhetetlen, ezért ha nem tudjuk tőle az őt érintő földrészletet 
megvásárolni, akkor kisajátítási eljárást kell indítani. 2017. augusztus 1-től számított 18 hónap áll 
rendelkezésünkre, hogy ezek a tulajdonviszonyok rendeződjenek. 
A polgármester fontosnak tartja elmondani, hogy azért a Bolgányi útig épül meg a kerékpárút, mert 
addig tart Dunaszentpál közigazgatás területe. Elmondja, hogy a közeljövőben kiírásra kerülhetnek 
újabb pályázatok, ha lesz rá mód és lehetőség, Dunaszeggel egyeztetve pályázatot nyújtunk be a 
kerékpárút folytatására. 
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4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4-5. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a 2016. évi költségvetés módosításáról az írásos 
előterjesztést mindenki megkapta. 
 
Csontos Attila polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. 
 
Vass László képviselő elmondja, hogy számára a költségvetés módosításának előterjesztése még 
mindig kicsit átláthatatlan, számára nem minden érthető. 
 
Csontos Attila polgármester elfogadásra javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítását. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta: 
 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, javasolja 
a belső ellenőrzésről szóló jelentés 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 a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2017. (V. 24.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről és az intézkedési 
terv végrehajtásáról szóló tájékoztatást, valamint az éves belső 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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6.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8-9. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a részletesen kidolgozott írásos előterjesztést 
mindenki megkapta, azt szóban ismerteti. 
 
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 
67/2017. (V. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást 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 megalkotta: 
 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2016. évi maradvány 
elszámolásáról szóló 
8/2017. (V. 29.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
 
7.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a településrendezési terv módosításáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a nyertes TOP-os pályázatok megvalósítása miatt 
szükség lesz a településrendezési terv módosítására. Elmondja, ha a kerékpárút megvalósítása 
érdekében kisajátítási eljárást kell indítani az önkormányzatnak, akkor a kerékpárútnak szerepelnie 
kell a rendezési terven. A polgármester elmondja, hogy a Kerekes térre tervezett kerékpáros 
pihenőhely, illetve a helyi piac kialakításához is szükség van a tér funkciójának módosítására, 
mivel az jelenleg zöldterület, ahol a beépítési lehetőség 2 %-os. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a településrendezési terv módosításáról szóló 
árajánlat a Talent Plan Kft-től közel 1 millió forint összegről érkezett. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy kötelező-e a településrendezési tervet módosítani, mert 
elég soknak tartja ezt az összeget. 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy más cégtől is kérhetünk árajánlatot, de szerinte 
mindenképpen szükséges a településrendezési terv módosítása, az eljárási folyamat kb. 6-8 
hónapot fog igénybe venni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
68/2017. (V. 24.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítani kívánja településrendezési eszközeit, miszerint a 
Dunaszentpál, 109/9 helyrajzi számú ingatlan övezeti jelének 
módosítására, valamint a 14102 számú főút mellé tervezett 
kerékpárút feltüntetésére irányuló településrendezési eljárást 
megindítja, egyúttal elfogadja a TALENT-PLAN Tervező, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (9023 Győr, Richter J. u. 11.) 
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 740.000 
forint + ÁFA összegű árajánlatát, amely összeget az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosít. A 
településrendezési eljárás adminisztratív és pénzügyi 
feladatellátásával megbízza a Dunaszentpáli Településfejlesztési 
Nonprofit Kft. (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 2.) önkormányzati 
gazdasági társaságot. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. 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 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: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2017. (V. 24.) 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 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a zárszámadás tárgyalására tekintettel külön pénzügyi 
beszámoló nem készült. 
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