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

 
Iktatószám: II/1-19/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. december 9-én 18:00 órakor 

a dunaszentpáli iskolában tartott közmeghallgatásról 
 
 
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 
 
 
(A közmeghallgatáson megjelentek névsorát külön jelenléti ív tartalmazza) 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Kádi László képviselőt. Tájékoztatást ad, a 
közmeghallgatás napirendi pontjairól az alábbiak szerint: 
 
1.) Beszámoló az önkormányzat 2015-ben végzett munkájáról 

Előadó: Csontos Attila polgármester 
 
2.) Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója és fejlesztési tervei 

Előadó: Csontos Attila polgármester 
 
3.) Közérdekű bejelentések, észrevételek 
 
 
Csontos Attila polgármester megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 
 
Napirend tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2015-ben végzett munkájáról 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat, mint minden évben 2015-ben is arra 
törekedett, hogy költségvetését reális számokra alapozva készítse el, gazdálkodása takarékos és 
ésszerű keretek között zajlott. Fontos kiemelni, hogy ez a takarékosság azonban nem mehet a 
hatékonyság rovására, valamint nem lehet gátja a megalapozott fejlesztéseknek. 
A polgármester elmondja, hogy erre elsősorban két forrás áll rendelkezésre. Az év elején a 
kiadások racionalizálásával éves szinten egy millió forint megtakarítást értünk el, ebből fedeztük 
többek között az önkormányzati kertészet „kísérleti évét”. 
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Az önkormányzat gazdálkodási alapelvei között szerepel, hogy mindenkor rende lkezni kell egy 
nagyságrendileg 20 millió forintos megtakarítással, mely segítséget nyújthat pályázati önrészek 
kifizetéséhez, valamint nem várt események során fellépő kiadások fedezetéhez. Ezt a 
megtakarítást használtuk fel a kisbusz pályázat finanszírozásához is. 
 
A polgármester elmondja, hogy a település az első háromnegyed éves adatok szerint 110 millió 
forintból gazdálkodik 2015-ben, a korábbi évekhez hasonlóan a legnagyobb önálló tételt az óvoda 
fenntartása jelenti, mintegy 30 millió forintos kiadással. Ezzel szemben egyébként 24-25 millió 
forintos bevételi oldal áll. Az év során sikerült végre megvásárolni az „Alföldi-féle” építési telket 1,6 
millió forintért, így a mellette lévő önkormányzati területtel együtt már egy nagyon jó adottságokkal 
rendelkező terület alakult ki. 
 
Elmondja, hogy megalapításra került a Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Kft., 
ügyvezetője Kiss Szabolcs. A kft. feladata kettős, egyfelől részt vesz a településüzemeltetési 
feladatok ellátásában, ettől azt reméljük, hogy mint gazdasági társaság, hatékonyabban tudja majd 
ezeket a feladatokat ellátni. Másrészről, mint kisvállalat, a 2016-ban megnyíló uniós pályázati 
lehetőségek kiaknázásában szánunk számára nagy szerepet. 
A polgármester elmondja, hogy a kft. könyvelése és elszámolása transzparens lesz, kiemelkedő 
fontosságú az átláthatóság. 
 
A polgármester elmondja, hogy 2015-ben több mint 30 olyan rendezvény volt Dunaszentpálon, 
mely közösségi erőnket mutatta meg. Véleménye szerint elértük azt a számot, melynél több 
rendezvényt nem „igényel” a település, itt célunk a meglévő alkalmak színvonalának megtartása és 
emelése. Ezen rendezvények szervezésében és lebonyolításában nagy szerepe volt az 
intézményvezetőknek, dolgozóknak, valamint a civil szervezetek vezetőinek, köszönet 
elhivatottságukért és munkájukért. 
 
A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az év során megnyíló pályázaton, melyen 
településünk részt vehetett, elindultunk és elmondhatjuk, hogy jelentős sikereket értünk el: 
kamerarendszer, kisbusz, TAO, értéktár bizottság. 
 
Elmondja, hogy sajnos a Magyar utcában található bolthelyiséggel nem történt előrelépés, 
tulajdonosa ez idáig elzárkózott az érdemi tárgyalásoktól. 
Kudarcaink között említhető a Tűzoltó Egyesület parancsnoki és vezetői tisztségének 
betöltetlensége, mivel eddig senki nem vállalta el ezt a feladatot. Itt említhető a Polgárőr Egyesület 
hiánya is. 
 
A polgármester elmondja, hogy jelenleg 4 közfoglalkoztatott dolgozik településünkön, munkájukra 
szükség van. 
 
A Nyitott Ablak című információs magazin újra megtalálta helyét Dunaszentpálon, az emberek 
olvassák és számos információt, érdekességet találhatnak az újságban hónapról-hónapra. A 
kiadványt továbbra is elkészítjük, és ahol lehet, fejlesztjük. 
 
A polgármester elmondja, hogy Dunaszentpál székhelytelepülése a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulásnak, amely többek között azért is igazán fontos, mivel egyik munkatársunk személyi 
jellegű juttatásait a Társulás fizeti. 
 
A Közös Hivatal, mint szervezet jól működik, hatékonysága évről-évre javul. A kapcsolat a 
polgármesterek között és a kollégák között is kiváló. 
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2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója és fejlesztési tervei 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a tervezésnél és a koncepció kialakításánál az előbb 
felvázolt elveket vette figyelembe a Képviselő-testület. Meghatározó alapelvként került be az 
adótartozások behajtása és az adóbevételek stabilitása. 
 
Ennek érdekében két új lépést tervez a Közös Hivatal, valamint a Képviselő-testület: 

1. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, napi aktualitású „adóslista” készítése és 
nyilvánosságra hozatala. 

2. Új adónem bevezetése 2017. január 1-től, telekadó néven. Ennek elsődleges célja, hogy a 
településen található belterületi üres építési telkekre lakóházak épüljenek, illetve a 
befektetési céllal vásárolt ingatlanok után a tulajdonosok egy méltányos adót fizessenek 
meg. Részletei még kidolgozás alatt állnak. 

 
A polgármester elmondja, hogy a 2016-os költségvetési koncepció megalkotásánál is 100 millió 
forintos éves kerettel számoltunk. Továbbra is az önkormányzat költségvetéséből 30 millió forintot 
az óvoda fenntartására fogunk költeni. Az óvodába jelenleg 33 kisgyermek jár, amely a 
közeljövőben nem is nagyon fog változni, ebből összesen 10 gyermek fizet az étkezésért. A 
vásárolt élelmezés 2 millió forintot tesz ki, 23 óvodásnak az állam állja az étkezés költségét. 
 
A képviselői keret 70 ezer forint marad. Kiemelt fontosságú a civil szervezetek támogatása így a 
Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjasklub és Vöröskereszt támogatását 100 ezer forintra tervezzük 
növelni, a létszámhiány és egyéb okok miatt jelenleg nem túl aktív Csillagfény Együttes keretét 50 
ezer forintra csökkentenénk, azzal a kiegészítéssel, hogy ha valamilyen előadáshoz szükségük 
lenne támogatásra, akkor annak semmi akadálya nem lesz. 
 
A polgármester elmondja, hogy kiemelendő, hogy a 2015-ös megtakarítás után 2016-ban további 1 
millió forintos megtakarítást érünk el azzal, hogy a takarítási feladatokat átszervezzük. 
 
A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy szúnyogirtás címszó alatt 600 ezer forintot 
betervezzünk a költségvetésbe, amely kb. négy irtásra elegendő összeg. 
 
A megalakítandó Polgárőr Egyesületnek is elkülönítünk 100 ezer forintos keretet, már csak egy 
vezetőt kellene találni, hogy elindulhasson az egyesület. 
A Sportegyesület támogatása 950 ezer forint, ehhez jön még hozzá a TAO pályázat önrésze, 
amely 1 millió forint alatt lesz. 
Egyéb pályázati önrészre 1 millió forint + ÁFA került tervezésre. 
 
A polgármester elmondja, hogy a korábban meghatározott célok alapvetően nem változtak, kiemelt 
projektként a faluház – tornaterem - bolthelyiség épületegyüttesének megépítése a prioritás. Ezt a 
választási ciklus végére el kell érnünk, de minimálisan odáig el kell jutnunk, hogy világosan lássuk 
a valós határidőket. 
 
 
3.) napirendi pont 

 
Közérdekű bejelentések, észrevételek 
 
Boros Jenő: Mi a helyzet a lakossági kérdőívek eredményével kapcsolatban? 
 
Csontos Attila polgármester: A decemberi Nyitott Ablakban kerül publikálásra. 
 
Chapó István elmondja, hogy fontosnak tartja a Zrínyi utcában, az orvosi rendelő mellett parkolók 
kialakítását. 
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