
1/7 

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

 
 
Iktatószám: II/23-1/2018. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. január 17-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 jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van: 

Chapó István, 9175 Dunaszentpál, Árpád u. 6. szám alatti lakos 
Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Kádi László 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt később érkezik a testületi ülésre. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Vass László és Szabó József képviselőket. A polgármester javaslatot 
tesz a meghívó szerinti napirend kiegészítésére, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi a 

„Döntés Dunaszentpál Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról, bizottság létrehozásáról”, „Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú 
pályázat keretén belül a tervezők kiválasztásáról”, „Döntés a Duna-Gyöngye Óvodában végzett 
túlmunka kifizetéséről” napirendi pontokat. Ennek megfelelően javaslatot tesz a napirendre az 
alábbiak szerint: 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, maradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

2.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 

3.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

4.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés Dunaszentpál Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról, bizottság létrehozásáról 

b) Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú pályázat keretén belül a tervezők 
kiválasztásáról 

c) Döntés a Duna-Gyöngye Óvodában végezett túlmunka kifizetéséről 

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 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 
1/2018. (I. 17.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. január 17-i 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.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, maradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, felkéri a 
jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendet. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetési beszámolóját, majd részletezi a hivatal 2018. évi költségvetését. 
 
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 
2/2018. (I. 17.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
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 
3/2018. (I. 17.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:  dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő:  folyamatos 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, 
megkérdezi a jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az ASP rendszer bevezetése sok plusz terhet ró a 
kollégákra, próbálja a munkafolyamatokat a hivatalon belül átszervezni, ami az irodák közötti 
munkaerő átirányítással is együtt jár. 
 
Kádi László képviselő 18:17 órakor megérkezik a testületi ülésre. 

 
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 
4/2018. (I. 17.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
munkabeszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:  dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztéseket mindenki megkapta, 
részletezi az előterjesztés szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait, elmondja, hogy a 
főösszegben már a pályázati pénzek is megjelentek. 
A polgármester elmondja, hogy a hosszabb távú közfoglalkoztatás 2018. június 30-ig kerül 
meghosszabbításra, az önkormányzat két főre adta be a pályázatot. Elmondja, hogy a 
közművelődésre fél millióval több pénzt kapott az önkormányzat, továbbá a pályázati önrész kerül 
még megemelésre. 
A polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek támogatására tervezett összeg egy kormányzati 
funkció alatt jelenik meg a költségvetésben, a támogatási összegek kifizetését a megalakításra 
kerülő bizottság fogja meghatározni. 
A polgármester a költségvetést a II. fordulóra továbbdolgozásra javasolja. 
 
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 
5/2018. (I. 17.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét az I. 
fordulóban a melléklet szerinti tartalommal megtárgyalta és a II. 
fordulóra továbbdolgozásra javasolja. 



4/7 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelettervezet 
elkészítésére, egyúttal a polgármestert annak jogszabályi 
határidőben a képviselő-testület elé történő beterjesztésre. 
 
Felelős:  Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő:  2018. február 15. 

 
 
4.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Dunaszentpál Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról, bizottság létrehozásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. 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 civil szervezetek támogatását érintő döntéseket az 
átláthatóság és szabályszerűség kedvéért célszerű egy bizottság hatáskörébe átengedni, ahol a 
biztossági tagoknak nincs semmiféle tagi kötődésük a civil szervezetek egyikéhez sem. 
 
Szabó Lajos alpolgármester támogatja a kezdeményezést, a bizottság részére javasolja a 
Támogatási és Pályázati Bizottság nevet. 
 
A témával kapcsolatban több 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 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester a Támogatási és Pályázati Bizottság elnökének Kádi László 
képviselőt, a bizottság tagjainak Vass László képviselőt és Chapó István dunaszentpáli lakost, mint 
nem képviselő-testületi tagot javasolja. 
A jelenlévők a jelölést elfogadták. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2018. (I. 17.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Támogatási és Pályázati Bizottság elnökének Kádi László 
képviselőt, tagjainak Vass László képviselőt és Chapó István 
György (9175 Dunaszentpál, Árpád u. 6.) nem képviselő tagot 
megválasztja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 
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Chapó István bizottsági tag a képviselő-testület előtt esküt tett. 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Chapó István bizottsági tag 18:45 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
b) Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú pályázat keretén belül a tervezők 
kiválasztásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8-9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ebben a napirendi pontban több döntést is kell hozni a 
képviselő-testületnek, elsősorban a kerékpárút tervezőjét kell kiválasztani, hogy ki végezze az 
engedélyeztetési eljárást. 
A polgármester elmondja, hogy több helyre küldtünk ki ajánlatkérést, ismerteti a beérkezett 
árajánlatokat. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja az Alterker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. árajánlatának 
elfogadását. 
 
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 
7/2018. (I. 17.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Alterker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (székhely: 
1028 Budapest, Kövidinka utca 6.) TOP-3.3.1-15-GM1-2016-
00020 számú pályázat keretén belül a kerékpárút engedélyeztetési 
eljáráshoz szükséges bruttó 1.143.000 forintos árajánlatát a 
mellékelt tartalom szerint. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a kerékpárhálózat forgalmi tervet is kötelező 
engedélyeztetni, ami arról szól, hogy az adott településre milyen hatással van a kerékpárút 
megépítése. A polgármester elmondja, hogy ennek a tervnek városokban van jelentősége, de 
kötelező az elkészítése. A polgármester ismerteti az árajánlatokat. 
 
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 
8/2018 (I. 17.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Universitas-Arrabona Kft (székhely: 9026 Győr, 
Egyetem tér 1.) TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú pályázat 
keretén belül a kerékpárhálózat forgalmi terv eljáráshoz szükséges 
bruttó 736.000 forintos árajánlatát a mellékelt tartalom szerint. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a későbbiekben kell egy döntést hozni a kerékpárút 
közúti biztonsági audit elvégeztetéséről, ami kb. 300.000 forintba fog kerülni. 
 
 
c) Döntés a Duna-Gyöngye Óvodában végzett túlmunka kifizetéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
a beadott kérelmet, elmondja, hogy az óvodavezető előre jelezte a helyettesítés szükségességét. 
 
A polgármester elmondja, hogy Szabó-Füredi Eszter óvónő 2017. december 1-gyel felmondott, 
munkaviszonyának megszűnése miatt ellátatlan órák keletkeztek az óvodában, a kérelemben 
Pápai Flóriánné óvodavezető előadta, hogy a helyettesítést ő maga oldotta meg rendkívüli 
munkavégzés, túlmunka keretében, a polgármester engedélye alapján. 
 
A képviselő-testület tagjai a keletkezett 75 óra túlmunka kifizetését javasolják, a távozott óvónő 
illetményét figyelembe véve bruttó 118.725 forint összegben. 
 
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 
9/2018. (I. 17.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Pápai Flóriánné óvodavezető részére a Duna-Gyöngye Óvodában 
2017. decemberében végzett túlmunka kompenzációjaként bruttó 
118.725 forint kifizetését engedélyezi. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11-12. 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 a beszámolókat. 
 
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 
10/2018. (I. 17.) 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 
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