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

 
Iktatószám: II/1-16/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
amely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. december 7-én 17:00 órakor 
az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, 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 van: 

Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
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 Kádi László képviselőt. A polgármester 
javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítésére, miszerint a Döntést igénylő 
ügyek közé kéri felvenni a „Döntés a Rábakész Kft. közétkeztetési térítési díj emeléséről”, „Döntés 
a Dunaszentpál 152, 153 és a 155 hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatáról” napirendeket, továbbá a 
napirendek közül kéri törölni a „Döntés a napelemes kiserőmű telepítéséről” napirendet. A rendes, 

nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottakra. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 

2.) Döntés az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről 

3.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződéséről 

b) Döntés a Rábakész Kft. közétkeztetési térítés díj emeléséről 

c) Döntés a Dunaszentpál 152, 153 és a 155 hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatáról 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi 

ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 

döntésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
Zárt ülés 
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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 
127/2017. (XII. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. december 7-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. melléklete.) 
 
A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta. A 
polgármester ismerteti a munkatervet. 
 
A Képviselő-testület egyezteti az ülések időpontjait. 
 
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 
128/2017. (XII. 7.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi munkatervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
Döntés az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta megkéri dr. 
Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendet. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a belső ellenőr által készített ellenőrzési tervet. 
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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 
129/2017. (XII. 7.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. A belső ellenőrzés témája: A jogszabály 
által előírt közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének 
vizsgálata. 
A belső ellenőrzés lebonyolítására a Justicia Audit Bt. (székhely: 
8200 Veszprém, Szabadság tér 5.; képesített belső ellenőr: Balogh 
Erika) által kerül sor a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
szervezetén keresztül bruttó 180.000 Ft/ellenőrzési év összegben, 
amelyet a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése terhére 
biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-6. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta felkéri dr. 
Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse ez a napirendet. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja a vagyonkezelési szerződésről való tudnivalókat. 
 
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 
130/2017. (XII. 7.) határozata 

 
1. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ivóvíz ellátás 
biztosítására szolgáló (Győr-IV 11-25584-1-014-00-00) víziközmű-
rendszerre vonatkozó, a rendszeren tulajdonnal rendelkező 
ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-VÍZ Regionális 
Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a víziközmű-
szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján 
egybefoglalt, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződést az aláírás napjáig időközben 
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esetlegesen szükségessé váló módosítások figyelembevételével 
aláírja. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az ivóvíz ellátás biztosítására 
szolgáló (Győr-IV 11-25584-1-014-00-00) víziközmű-rendszeren 
tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, 
jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodás 
alapján a víziközmű-rendszer egészével kapcsolatosan az 
ellátásért felelős önkormányzatokat Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata jogosult képviselni a vagyonkezelési 
szerződésben foglaltakra is figyelemmel. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 
ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-IV 11-25584-1-014-00-
00) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős 
önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés mellékletét képező 
megállapodást az aláírás napjáig időközben esetlegesen 
szükséges módosítások figyelembevételével aláírja. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 
szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont szerint 
létrejövő megállapodás teljesítése érdekében valamennyi 
szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási 
cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési szerződés és 
megállapodás esetleges módosításait is. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
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 
131/2017. (XII. 7.) határozata 

 
1. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló (Kunsziget - SZV 21-
31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszerre vonatkozó, a 
rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős 
önkormányzatok és a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati 
Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a víziközmű-szolgáltatásról 2011. 
évi CCIX. törvény rendelkezései alapján egybefoglalt, jelen 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező vagyonkezelési 
szerződést az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükségessé 
váló módosítások figyelembevételével aláírja. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló (Kunsziget - SZV 21-
31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező 
ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés 4. 
számú mellékletét képező megállapodás alapján a víziközmű-
rendszer egészével kapcsolatosan az ellátásért felelős 
önkormányzatokat Kunsziget Község Önkormányzata jogosult 
képviselni a vagyonkezelési szerződésben foglaltakra is 
figyelemmel. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló (Kunsziget - SZV 21-
31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező 
ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés 
mellékletét képező megállapodást az aláírás napjáig időközben 
esetlegesen szükséges módosítások figyelembevételével aláírja. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont 
szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont szerint 
létrejövő megállapodás teljesítése érdekében valamennyi 
szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási 
cselekmény megtételére, beleértve a vagyonkezelési szerződés és 
megállapodás esetleges módosításait is.  
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
b) Döntés a Rábakész Kft. közétkeztetési térítési díj emeléséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
132/2017. (XII. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Rábakész Kft. (Székhely: 9027 Győr, Martin u. 1.) 
ajánlatát a 2018. évi közétkeztetési térítési díjak emelésével 
kapcsolatosan az alábbi tartalom szerint: 
 

Megnevezés Nyersanyag
norma 
bruttó 

Főzési 
díj 

bruttó 

Vállalkozási 
díj bruttó 

Óvodai 3 étkeztetés 455,- 315,- 770,- 

Iskolai 2 étkeztetés 430,- 288,- 718,- 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
felnőtt (szociális) étkeztetés térítési díját 2018. január 1-től 
bruttó 740 Ft/adag összegben határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Dunaszentpál 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelete függelékében a szükséges 
változtatást átvezesse. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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c) Döntés a Dunaszentpál 152, 153 és a 155 hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy a 153 hrsz-ú 
ingatlan is önkormányzati terület, javasolja a 152, 153 és a 155 hrsz-ú ingatlan egyben történő 
értékesítését, ezzel együtt az 5 millió forintos vételi ajánlat elfogadását, az 5 évig tartó 
elidegenítési tilalom bejegyzése mellett. 
 
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 
133/2017. (XII. 7.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Szabó-Füredi Eszter (9175 Dunaszentpál, Zrínyi Miklós 
utca 8.) vételi ajánlatát a Dunaszentpál 152, 153 és a 155 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozóan. A vételárat a Képviselő-testület bruttó 
5.000.000 Ft, azaz ötmillió forintban állapítja meg, azzal, hogy az 
adásvételi szerződésbe az 5 évig tartó elidegenítési tilalom 
bejegyzésre kerül. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) 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 9-10. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
az előterjesztést. 
 
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 
134/2017. (XII. 7.) 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 részletesen ismerteti a pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló 
beszámolót. 
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