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

 
Iktatószám: II/23-4/2018. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március 21-én 18:15 órakor 
az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Szabó József képviselő 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 

Kádi László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

Pósán Ilona – Dunaszentpáli Véradók Közösségének elnöke 
Varga Józsefné – Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub egyesületi vezetője 
Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti a társadalmi és civil 
szervezetek képviselőit. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, Kádi 
László képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó József és Vass László képviselőket. A 
polgármester javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend kiegészítésére, miszerint a Döntést 
igénylő ügyek közé felveszi a „Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
tárgyú pályázat keretén belüli munkák árajánlatairól” napirendi pontot. Ennek megfelelően 
javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A dunaszentpáli társadalmi szervezetek beszámolója a 2017. évi tevékenységükről, a 

2018. évi terveikről 

2.) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 

3.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú pályázat keretén belül szükséges 
közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint annak részleteiről 

b) Döntés az új szelektív hulladékgyűjtő sziget helyéről 

c) Döntés az óvodai körzethatárról 

d) Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tárgyú pályázat 
keretén belüli munkák árajánlatairól 

4.) 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 
29/2018. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. március 21-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét és a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint elfogadja. 

 
 
Csontos Attila polgármester megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
 
1.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-4. mellékletét képezi.) 
 
A dunaszentpáli társadalmi szervezetek beszámolója a 2017. évi tevékenységükről, a 2018. 
évi terveikről 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a beszámolókat mindenki megkapta, megkérdezi 
Varga Józsefnét, a nyugdíjas klub vezetőjét, hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját. 
 
Varga Józsefné nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. A nyugdíjas klub vezetője megköszöni a 
képviselők és az önkormányzat támogatását. Hozzáteszi, hogy nagyon sajnálja, hogy a nyugdíjas 
klub létszáma nem emelkedik és a meglévő tagok is egy kicsit fásultak. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Varga Józsefné egész éves munkáját. Elmondja, hogy az 
önkormányzat továbbra is kiemelten támogatja a civil szervezeteket, melyek nagymértékben 
hozzájárulnak a falu közösségi életének fejlesztéséhez. 
 
A témával kapcsolatban további 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 
30/2018. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2017. évi munkájáról és 
a 2018. évi terveiről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Varga Józsefné egyesületi vezető 

 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi Pósán Ilonát, a Dunaszentpáli Véradók Közösségének 
elnökét, hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját. 
 
Pósán Ilona nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. A Véradók Közösségének elnöke megköszöni 
a képviselők és az önkormányzat segítségét. 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Véradók Közössége is mindig nagymértékben 
hozzájárul a falu rendezvényeinek lebonyolításához, nagyon szépen köszöni munkájukat. 
 
A témával kapcsolatban további 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 
31/2018. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Véradók Közösségének 2017. évi munkájáról és a 
2018. évi terveiről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Pósán Ilona elnök 

 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi Szabó Lajos tűzoltóparancsnokot, hogy szeretné-e 
kiegészíteni az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját. 
 
Szabó Lajos tűzoltóparancsnok nem kívánja kiegészíteni a beszámolót. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni az egyesület egész évi munkáját és elmondja, hogy 
továbbra is számíthatnak az önkormányzat segítségére. 
 
A témával kapcsolatban további 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 
32/2018. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpál Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi 
munkájáról és a 2018. évi terveiről szóló beszámolót a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Szabó Péter elnök 

 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Sportegyesület részletes beszámolóját is mindenki 
megkapta, megkérdezi Szabó Józsefet, hogy szeretné-e beszámolóját kiegészíteni. 
 
Szabó József elnök elmondja, hogy nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. 
 
Csontos Attila polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a sportélettel kapcsolatos változás, 
hogy a pártolói tagság elnöke Süle Gábor lett. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 4 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2018. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Sportegyesület 2017. évi munkájáról és a 2018. évi 
terveiről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Szabó József elnök 

 Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A társadalmi és civil szervezetek vezetői a képviselő-testület döntéseit tudomásul vették. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az Alapítvány a Duna-Gyöngye Óvodáért szeptember 
hónapban számol be az éves tevékenységeiről. 
 
A polgármester elmondja, hogy ilyen kis településen nagyon nagy segítség a civil szervezetek 
munkája, még egyszer köszöni mindenkinek az egész éves közreműködést. Megköszöni a civil 
szervezetek beszámolóját és a megjelenésüket. 
 
 
A társadalmi és civil szervezetek képviselői, Pósán Ilona és Varga Józsefné 18:35 órakor távoztak 
a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
a közbeszerzési tervet. 
 
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 
34/2018. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
3.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú pályázat keretén belül szükséges 

közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint annak részleteiről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a kerékpárút kivitelezéséhez közbeszerzési eljárás 
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megtartása szükséges, mivel a becsült érték meghaladja a 25 millió forintot. 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy döntést kell hozni arról, hogy melyik 
céggel, milyen típusú közbeszerzési eljárást végeztetünk, mely cégeket hívunk meg az eljárásra, 
illetve a bírálóbizottságban való részvételre is meg kell határozni a személyeket. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására az ÓBESTER 
Gazdasági Tanácsadó Bt. képviselőjét, Helyes Péter közbeszerzési szaktanácsadót szeretné 
felkérni az önkormányzat. 
 
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 
35/2018. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 azonosítószámú 
kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása” tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban: 
 
1. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az ÓBESTER Gazdasági Tanácsadó Bt. közbeszerzési eljárásban 
való teljes körű részvétel és az előírt akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység ellátására benyújtott ajánlatát 
érvényesnek, az ajánlattevőt a szerződéskötésre alkalmasnak 
nyilvánítja. 
2. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tekintettel arra, hogy a fenti ajánlattevő tette a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, az alábbi ajánlattevőt az 
alábbi ajánlatával az eljárás nyerteseként kihirdeti: 
Ajánlattevő megnevezése: ÓBESTER Gazdasági Tanácsadó Bt. 
Ajánlattevő székhelye: 9024 Győr, Pátzay Pál utca 15. 
Ajánlati ár: bruttó: 520.000 Ft. 
3. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati dokumentációban 
szereplő szerződéses feltételekkel megkösse. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
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 
36/2018. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú pályázat keretében 
„kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása” tárgyban a 
közbeszerzési eljárást megindítja. Az eljárás fajtája: nyílt eljárás, a 
nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 
115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával, rész 
ajánlattételi lehetőséggel. 
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Az eljárás megindításának végső határideje: 2018. 04. 15. 
 
1. Az eljárásban az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági 
szereplőknek kerüljön megküldésre, amennyiben az előzetes 
ellenőrzésnek megfelelnek: 
- Arvia Kft.    9024 Győr, Bartók B. u. 8. 
- Glázer Trans Kft.  9011 Győr, Ezerjó út 5. 
- Liné Kft.   9177 ásványráró, Hédervári u. 18. 
- Makadám Kft.  9028 Győr, Sági út 20. 
- Orosz Útépítő Kft.  9175 Dunaszentpál, Petőfi utca 16. 
- Strabag Ált. Építő Kft. 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/B. 
 
Határidő egyezik az eljárás megindításának határidejével. 
 
2. Az eljárás során a Bírálóbizottságban való részvételre az 
alábbi személyeket kéri fel: 
- dr. Szigethy Balázs – jegyző – jogi szakértelem biztosítására, 
- Helyes Péter – ÓBESTER Bt. – az előírt közbeszerzési 
szakértelem biztosítására, 
- Tulokné Kovács Beatrix – Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal Dunaszentpáli Kirendeltsége – a pénzügyi szakértelem 
biztosítására, 
- Csigó András – tervezőmérnök – a beszerzés tárgya szerinti 
szakértelem biztosítására. 
 
Határidő a bírálóbizottsági tagok felkérésére: 2018. 04. 15. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés az új szelektív hulladékgyűjtő sziget helyéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
a napirendi pontot, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás saját 
beruházásában egy új sziget edényeinek beszerzését hagyta jóvá. 
A szelektív hulladékgyűjtő sziget helyének a Duna utca 1. szám előtti teresedést javasolja. 
 
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 
37/2018. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás (9021 Győr, Városház tér 1.) saját 
beruházása keretében beszerzésre kerülő 1 db új hulladékgyűjtő 
sziget edényzeteinek a 9175 Dunaszentpál, Duna utca 1. szám 
előtti, 126/2 helyrajzi számú közterületen történő elhelyezéséhez. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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c) Döntés az óvodai körzethatárról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, megkéri 
dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendet. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az óvodai körzethatár kijelölésének szükségességéről szóló 
hatósági álláspontot. 
 
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 
38/2018. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 2.) kötelező 
felvételt biztosító körzethatáraként Dunaszentpál község 
közigazgatási területét jelöli ki. Az intézmény a szabad kapacitása 
terhére körzethatáron kívülről is fogadhat gyermekeket. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tárgyú pályázat keretén 

belüli munkák árajánlatairól 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a Dunaszentpáli út-, járda- és buszmegálló felújítási 
munkálataira beérkezett pályázatokat. 
 
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 
39/2018. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 
megnevezésű pályázat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban: 
 
1. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Strabag Általános Építő Kft. (székhely: 9022 Győr, Schwarzenberg 
utca 8/B.) kivitelezői ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőt a 
szerződéskötésre alkalmasnak nyilvánítja. 
2. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tekintettel arra, hogy a fenti ajánlattevő tette a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, az alábbi ajánlattevőt az 
alábbi ajánlatával az eljárás nyerteseként kihirdeti: 
Ajánlattevő megnevezése: Strabag Általános Építő Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 9022 Győr, Schwarzenberg utca 8/B. 
Ajánlati ár: bruttó: 17.637.000 Ft. 
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3. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
szerződést a fenti ajánlati árral, az ajánlati dokumentációban 
szereplő szerződéses feltételekkel megkösse. 
 
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 10-11. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos 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 
40/2018. (III. 21.) 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 
41/2018. (III. 21.) 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 a 2018. március 24-re tervezett szemétszedés a hideg 
időre való tekintettel elmarad, az új időpont 2018. április 14-e lesz. 
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