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

 
 
Iktatószám: II/1-10/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. július 26-án 18:00 órakor 
az önkormányzati hivatal 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 jelen vannak: - 

 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Vass László egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi 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 Szabó József képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok kiegészítésére, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé felveszi 
a „Döntés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételéről szóló 
pályázatról”, „Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” szóló napirendeket. 

 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételéről 
szóló pályázatról 

b) Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

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 
80/2017. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. július 26-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 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételéről szóló 

pályázatról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1 mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a 
polgármester ismerteti a pályázattal kapcsolatos információkat. 
A polgármester elmondja, hogy 5 millió forintra lehetne pályázatot benyújtani, ehhez 500.000 forint 
önrészt biztosítana még az önkormányzat, így a projekt összköltsége 5.500.000 forint lesz. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a pályázaton való indulást. 
 
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 
81/2017. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az „Első világháború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű 
állítása témában kiírt KKETTKK-CP-02” jelű pályázat benyújtását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására és a 
pályázathoz szükséges 500.000 forintos önrészt az önkormányzat 
2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
b) Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Elmondja, 
hogy a tavalyi évhez hasonlóan nagyobb mennyiségű, 62 m3 tűzifára lehetne pályázatot 
benyújtani, ezért javasolja az indulást. 
 
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 
82/2017. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Belügyminisztérium által meghirdetett települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatására szóló pályázat 
benyújtásához. A települési önkormányzat a szociális célú 
tűzifában vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, azaz 78.740 forintot 
a képviselő testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
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 3-4. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az 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: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2017. (VII. 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 
84/2017. (VII. 26.) határozata 

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