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

 
Iktatószám: II/23-6/2018. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 16-án 9:30 órakor 
az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: 

Molnár Veronika családsegítő, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Szalma László c. r. zászlós, körzeti megbízott, Győri Rendőrkapitányság 
Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Molnár Veronikát és 
Szalma Lászlót. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, Szabó József 
képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és 
Kádi László képviselőt. A meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé felveszi: „Döntés digitális 
alaptérkép lekérdezéséről”, „Döntés utcafásítási pályázatról”, „Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-
00020 számú pályázat keretén belüli útkarbantartó gép és a hozzá tartozó eszközök vásárlásáról” 
szóló napirendi pontokat. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 

2.) Átfogó értékelés Dunaszentpál Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, 

valamint gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról 

3.) Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

4.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 

szóló rendelet megalkotása 

5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés Dunaszentpál rendezési tervmódosítás teljes eljárás véleményezési 

szakaszának lezárásáról 

b) Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú kerékpárforgalmi létesítmény 

támogatási szerződés szerinti kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívására érkezett ajánlatokról 

c) A Duna-Gyöngye Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének elfogadása 

d) Döntés digitális alaptérkép lekérdezéséről 

e) Döntés utcafásítási pályázatról 
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f) Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú pályázat keretén belüli útkarbantartó 

gép és a hozzá tartozó eszközök vásárlásáról 

 

6.) 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 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 
48/2018. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. május 16-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. mellékletét képezi.) 
 
A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a körzeti megbízott beszámolóját előterjesztésként 
mindenki megkapta, az elkészítését megköszöni és megkérdezi, hogy a körzeti megbízott kívánja-e 
a beszámolót kiegészíteni. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy a beszámolóját minden évben a legjobb tudása 
szerint, tartalmi és formai követelmények alapján készíti. Kiemeli, hogy a községben a 
bűncselekmények száma évről évre csökken, reméli, hogy ez annak is köszönhető, hogy a körzeti 
megbízottak mindig jelen vannak a falu életében. Elmondja, hogy az elmúlt évben közlekedési 
baleset nem történt. A korábbi évekhez hasonlóan ismételten elmondja, hogy nagyon fontos lenne a 
település életében a polgárőrség megalakulása. Elmondja, hogy a polgárőrség megalakulása után 
mindenben segít, amiben csak tud. A körzeti megbízott elmondja, hogy a modern kamerarendszer 
felszerelése is nagyobb biztonságot nyújt a településnek. 
Szalma László körzeti megbízott megköszöni az önkormányzat támogatását. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Szalma László részletes beszámolóját, eddigi munkáját és 
a rendezvényeken való megjelenését. 
 
A napirendi ponttal 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 
49/2018. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti 
Megbízotti Alosztály (Szalma László c. r. zászlós, körzeti megbízott) 
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2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Szalma László körzeti megbízott 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2-3. mellékletét képezi.) 
 
Átfogó értékelés Dunaszentpál Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a részletes, mindenre kiterjedő írásos előterjesztést 
mindenki megkapta. Megkérdezi Molnár Veronika családsegítőt, hogy kívánja-e a beszámolóját 
kiegészíteni. 
 
Molnár Veronika családsegítő elmondja, hogy a beszámolójában a közös hivatal három 
településének ügyeit szemlélteti, amiből látszik, hogy az ügyeinek nagy része a másik két 
településen van, Dunaszentpálon jelenleg 3 család ügyeit intézi. A családgondozó elmondja, hogy 
az utóbbi időben nagyon megnövekedett az adminisztrációs tevékenysége, ezt azért fájlalja, mert ez 
az ügyfelektől veszi el az időt. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a legutóbbi szakmaközi megbeszélésen elhangzott egy 
új rendszer, ami az iskolai és óvodai szociális munkás bevezetését részletezte, ez nagyon jó lenne, 
ha megvalósulna. Megköszöni a családsegítő színvonalas beszámolóját, további munkájához sok 
sikert kíván. 
 
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 
50/2018. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás család- és 
gyermekjóléti szolgálata 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Molnár veronika családsegítő 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat feladataira vonatkozóan a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig a külön 
jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell készíteni, melyet a Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére meg kell küldeni. A gyámhatóság az értékelés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet. Az értékelés nem azonos a család- és 
gyermekjóléti szolgálat családsegítője által készített beszámolóval. 
 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2018. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Molnár Veronika és Szalma László 10:05 órakor távoznak a testületi ülésről. 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi) 
 
Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a napirendi pontot. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadását. 
 
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 
52/2018. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről és az intézkedési terv 
végrehajtásáról szóló tájékoztatást, valamint az éves belső 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-6. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a részletesen kidolgozott írásos előterjesztést mindenki 
megkapta, a beszámolót szóban is ismerteti. 
 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2018. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a melléklet szerinti 
tartalommal 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 megalkotta: 
 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2017. évi maradvány 
elszámolásáról szóló 
5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
 
5.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés Dunaszentpál rendezési tervmódosítás teljes eljárás véleményezési szakaszának 

lezárásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a 2018. május 3-án megtartott 
lakossági fórumról mindenki megkapta, az előterjesztés részletezi a település rendezési tervének 
módosítását, amelyre elsősorban a nyertes pályázatok megvalósítása miatt volt szükség. 
 
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 
54/2018. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Dunaszentpál rendezési terv módosítás (msz: 17096) 
teljes eljárásának végső szakmai véleményezési szakaszában 
beérkezett véleményeket és az egyeztető tárgyalás 
jegyzőkönyvében leírtakat. A javasolt aktualizálásokat a tervező 
bedolgozta a tervekbe és a HÉSZ tervezetébe. A képviselő-
testület a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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b) Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú kerékpárforgalmi létesítmény támogatási 

szerződés szerinti kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására 

érkezett ajánlatokról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása hat 
cégnek került kiküldésre. A polgármester részletesen ismerteti a három beérkező ajánlatot. 
A polgármester elmondja, hogy a pályázathoz képest a legalacsonyabb árajánlat is 17 millió forinttal 
magasabb kivitelezési költséget tartalmaz. 
 
A polgármester elmondja, hogy a pályázati feltétel rendszere lehetővé teszi, hogy ilyen esetekben a 
pályázaton belül pénzeket csoportosítunk át. Elmondja, hogy a pénzek átcsoportosításával és két 
önkormányzati telek eladásával csökkenthetők a többletkiadások. A polgármester elmondja, hogy a 
Magyar Államkincstár az ilyen TOP-os pályázatoknál, ahol sok idő telt el a pályázat beadása és a 
közbeszerzési eljárás között, lehetőséget nyújt ráemeléses kérelem benyújtására, ami a pályázati 
összeg 15 %-os emelését jelentené. 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontról történő döntés során, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint testületi 
döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni, ezért Dunaszentpál Község 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján felkéri a képviselő-testületet, hogy a név szerinti 
szavazást fogadja el. 
 
Az indítvánnyal 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 
55/2018. (V. 16.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. május 16-i képviselő-testületi ülésének 5. b) napirendjéről 
név szerinti szavazást tart. 

 
 
Csontos Attila polgármester ismereti a bíráló bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvet, valamint a 
bírálati lapok tartalmát. Kéri a képviselő-testület döntését, egyúttal felkéri a jegyzőt a név szerinti 
szavazás lebonyolítására. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző levezeti a név szerinti szavazást. 
 
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 
56/2018. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 azonosítószámú kerékpárforgalmi 
létesítmények kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során 
benyújtott ajánlatokat érvényesnek, az ajánlattevőket a 
szerződéskötésre alkalmasnak nyilvánítja, az ajánlatokról név 
szerinti szavazást tart. 
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A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja és az alábbi ajánlattevőt az alábbi ajánlatával az eljárás 

nyerteseként kihirdetni: 

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft. 

Címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület 

Adószáma: 11705053-4-44 
 1.  Ajánlati ár: nettó: 35.058.032 Ft 
 2.  Előteljesítés időtartama: 14 nap 
 3. Felelős műszaki vezető (MV-KÉ) igénybevételre tervezett 
szakember az ajánlattételi felhívás 14.2. pont M.2. alpontjában 
meghatározott szakmai tapasztalathoz képest többlet szakmai 
tapasztalata: 120 hónap. 
 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a szerződéseket részenként, a fenti ajánlati árral, az 

ajánlati dokumentációban szereplő szerződéses feltételekkel 

megkösse. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
(A név szerinti szavazásról készült szavazási jegyzék a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 

 
 
c) A Duna-Gyöngye Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti, 
hogy Pápai Flóriánné óvodavezető az intézkedési tervet törvényi kötelezettségének eleget téve 
készítette el. 
 
A napirendi ponttal 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 
57/2018. (V. 16.) határozata 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervét a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés digitális alaptérkép lekérdezéséről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy mindegyik településről készült digitális alaptérkép, de 
ennek lekérdezése több százezer forintba kerül. Elmondja azonban, hogy egy határozat alapján egy 
évben egyszer ingyenesen megkérhető a település digitális térképe. 
 
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 
58/2018. (V. 16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri 
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya által Dunaszentpál község 
településrendezési tervének átfogó felülvizsgálatához a település 
digitális alaptérképének térítésmentes átadását. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés utcafásítási pályázatról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta, nagyon 
örül a kezdeményezésnek. Elmondja, hogy korábbról már ismert, hogy az önkormányzat 
utcafásítási programot indított el Dunaszentpálon. A polgármester ismerteti az Arany János utca 
fásítási pályázatának részleteit, elmondja, hogy a lakók 95 %-a aláírásukkal hozzájárult az utca 
fásításához, azzal a feltétellel, hogy ők ültetik el és öntözik a növényeket. 
A polgármester javasolja a pályázat támogatását. 
 
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 
59/2018. (V.16.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Dunaszentpál, Arany János utca fásítási pályázatát a 
mellékelt tartalom szerint. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú pályázat keretén belüli útkarbantartó gép 

és a hozzá tartozó eszközök vásárlásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a beérkezett árajánlatokat. 
 
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 
60/2018. (V. 16.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a „TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 számú pályázat 
keretein belüli útkarbantartó gép és a hozzá tartozó eszközök 
vásárlását az alábbiak szerint: 
Ajánlattevő megnevezése:  Royal-Kert Kft. 
Ajánlattevő székhelye:  8200 Veszprém Sólyi út 8. 
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Beszerzés tárgya: 
-Zoomlion RD254 fülkés traktor  3.937.000 
-Deleks LNS170-A tolólap        600.018 
-Bicchi BRT125G CF pótkocsi  1.498.600 
-GardenGo AGL125 padkakasza        703.639 
Ajánlati ár buttó               6.739.257 
 
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 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. 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 az írásos 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 
61/2018. (V. 16.) 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 elmondja, hogy a zárszámadás tárgyalására tekintettel külön pénzügyi 
beszámoló most nem készült. 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a napelemes kiserőmű telepítésével kapcsolatos 
szerződés aláírásra került. A polgármester elmondja, hogy a zöldterületek karbantartásához több 
emberre van szükség, így alkalmanként külső erőforrást kell alkalmazni. 
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