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

 
Iktatószám: II/1-12/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. szeptember 11-én 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 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van:  

Körmendy János főépítész 
Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Köszöni, hogy a képviselők 
partnerek voltak abban, hogy a testület rendes ülésére a munkatervtől eltérően két nappal 
korábban kerüljön sor, más halaszthatatlan elfoglaltságok miatt. Külön köszönti Körmendy János 
főépítészt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, 
azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Vass László 
képviselőt. A polgármester javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítésére, 
miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi: „Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv 
véleményezésre bocsátásáról”, „Döntés az MLSZ által meghirdetett pályázatról”, „Döntés a 
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról”, „Döntés az első 
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételéről szóló pályázat keretén belül 
felállítandó emlékműről”, „Döntés egységes cím- és házszámtábla program meghirdetéséről” szóló 

napirendeket. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének módosítása 
2.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
3.) Dunaszentpál SE beszámolója 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv véleményezésre bocsátásáról 
b) Döntés az MLSZ által meghirdetett pályázatról 
c) Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 
d) Döntés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételéről 

szóló pályázat keretén belül felállítandó emlékműről 
e) Döntés egységes cím- és házszámtábla program meghirdetéséről 

5.) 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 
87/2017. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. szeptember 11-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 1-2. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének módosítása 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót. 
 
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 
88/2017. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
a rendelettervezet fő számait, a bevételi és kiadási oldalt. Elmondja, hogy jól látható, hogy a 
tervezett összegeket időarányosan is jól használtuk fel, terv szerint halad az önkormányzat, az 
eredeti és a módosított előirányzatok között nagy különbségek nincsenek. 
Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. 
 
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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
9/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
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2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 

 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, javasolja, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. 
 
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 
89/2017. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi kiírásához. 
A Képviselő-testület az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csatlakozási 
szándékukról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozatot küldje meg az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, a pályázatot írja ki. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszentpál SE beszámolója 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, 
megkérdezi Szabó József elnököt, hogy kívánja e kiegészíteni a beszámolóját. 
 
Szabó József képviselő nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. 
 
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 
90/2017. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpál SE 2017. évi I. félévi működéséről szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Szabó József elnök 
Határidő: azonnal 
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4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv véleményezésre bocsátásáról 
(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 elmondja, hogy a településképi arculati kézikönyvet lakossági fórum elé 
kell bocsátani és az érintett véleményező szervek részére is meg kell küldeni. A jegyző elmondja, 
hogy a lakossági fórum tervezett időpontja 2017. szeptember 25. hétfő 18 óra. 
 
Körmendy János főépítész elmondja, hogy ez a településrendezési terv mellett egy teljesen új 
dolog, ami inkább a lakosságot megszólítva, a település sajátosságait tartalmazza. 
Elmondja, hogy a nyári szabadságolás miatt is húzódott és lassabban ment a kézikönyv készítése. 
Véleménye szerint a dunaszentpáli kézikönyv tartalmilag és formailag is nagyon szépen összeállt, 
lakossági fórum elé terjeszthető, véleményezésre megküldhető. 
 
Csontos Attila polgármester észrevétele, hogy a reklámplakátok elhelyezését jobban kellene a 
kézikönyvnek szabályozni. 
 
Szabó József képviselő kiemeli, hogy szép, összeszedett munkának találta a kézikönyvet, de 
szeretné tudni, hogy valójában miért volt szükség az elkészítésére. 
 
Körmendy János főépítész elmondja, hogy ez egy jól áttekinthető képes kézikönyv, a leendő 
építkezők számára iránymutatás lehet, hogy milyen stílusú házak illenek bele a falu arculatába. A 
kézikönyv elfogadását követi a településképvédelmi rendelet megalkotása, ami már konkrét 
előírásokat, tiltásokat is tartalmazhat majd, ebben kerülhetnek szabályozásra a reklámhordozók is. 
Ezen anyagok elkészítése jogszabályban foglalt kötelezettség, másrészt pedig a helyi építési 
szabályzatból ki kell emelni a településképi rendelkezéseket, így ezek szabályozása csak ilyen 
módon lehetséges jelenleg. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy komoly hiba a rendszerben, hogy mindezt az építési 
engedélyezési eljárások eltörlése előtt kellett volna elvégezni. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző felhívja a képviselők figyelmét a szoros határidőkre és kéri őket a 
további együttműködésre. 
 
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 
91/2017. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településképi Arculati 
Kézikönyvet lakossági fórum elé terjessze és az érintett 
véleményező szervek részére állásfoglalásuk megadása céljából 
megküldje. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 Körmendy János főépítész 
Határidő: azonnal 

 
Körmendy János főépítész 18:51 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
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b) Döntés az MLSZ által meghirdetett pályázatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti, hogy az MLSZ által meghirdetett pályázat útján milyen 
beruházásokat lehetne elvégezni, 70 %-os támogatás és 30% önrész vállalása mellett. 
 
A képviselő-testület több lehetőséget átbeszélve az eredményjelző tábla megpályázása mellett 
döntött. 
 
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 
92/2017. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett telephely 
korszerűsítési program keretében „DERBY 19RC labdarúgó 
eredményjelző tábla” célra pályázatot nyújt be bruttó 317.500 forint 
értékben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos dokumentáció aláírására és a 
pályázathoz szükséges 30 %-os önrészt, bruttó 95.250 forintot az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
c) Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. 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 kormánymegbízott úr törvényességi felhívását és az annak 
következtében szükségessé vált módosítási javaslatot. 
 
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 
93/2017. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottjának GYB-04/879-1/2017. iktatószámú 
törvényességi felhívásában foglaltakat és a szociális ellátások 
helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendeletet a felhívásnak megfelelően módosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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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 
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
10/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 

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

pályázat keretén belül felállítandó emlékműről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy korábban már hozott döntést a képviselő-testület a 
pályázaton való indulásról. Ismerteti a Lebó Ferenc szobrászművésztől érkezett árajánlatot és az 
emlékmű terveit. 
 
A Képviselő-testület az elé tárt tervek közül a 2. számú változatot tartja megvalósítandónak. 
 
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 
94/2017. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 
rendbetételéről szóló pályázat keretében megvalósítandó 
emlékmű tekintetében a polgármestert felhatalmazza további 
árajánlatok beszerzésére és egyeztető tárgyalások lefolytatására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
e) Döntés egységes cím- és házszámtábla program meghirdetéséről 
(Az előterjesztés szóbeli) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy esztétikai és praktikus szempontból is nagyon jó lenne 
az egységes cím- és házszámtáblák bevezetése a faluban. Ez nem jelentene a lakosság számára 
kötelezettséget, de az adott típust az önkormányzat gazdasági társaságánál is megvásárolhatná 
bárki, természetesen beszerzési áron. 
 
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 
95/2017. (IX. 11.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kezdeményezi a településen az egységes cím- és házszámtáblák 
használatát, amelynek megvalósítása érdekében felhatalmazza a 
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polgármestert, hogy az erről szóló önkormányzati programot a 
lakosság körében meghirdesse és népszerűsítse. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) 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 11-12. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztéseket. 
 
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 
96/2017. (IX. 11.) 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 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2017. (IX. 11.) 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 az Utcák Bajnoksága nagyon jól sikerült. 2017. 
szeptember 16-án Bozsik-torna kerül megrendezésre a sportpályán, valamint aznap az Európai 
Mobilitási Hét idei közös települési rendezvényének is Dunaszentpál a gesztora. A polgármester 
mindenkit szeretettel vár a 2017. október 7-én megrendezésre kerülő Tökfesztiválra. 
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