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

 
Iktatószám: II/1-1/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. január 28-án 18:00 órakor 

az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Szabó József képviselő 
Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van: 
Tulokné Kovács Beatrix pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Süle Tamásné igazgatási előadó 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy vele együtt 5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Szabó Lajos alpolgármestert és Szabó József képviselőt. Javasolja, hogy az alábbi napirendi 
pontokkal egészüljön ki a mai testületi ülés: „Döntés a kamerarendszer kiépítésére adott 
árajánlatokról” és „A GYTKT stratégiai tervének elfogadása”. Ennek megfelelően javaslatot tesz a 
napirendre az alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, 2015. évi költségvetésének elfogadása 

2.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 

3.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

4.) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 

5.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás által a településen 
elvégzendő lomtalanításról 

b) Döntés a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetének jövőbeni 
működtetéséről 

c) Döntés a Bucsa és Papp Vendéglátó Bt. 2015. évi étkezési költség változásairól 

d) Döntés a kamerarendszer kiépítésére adott árajánlatokról 

e) GYTKT stratégiai tervének elfogadása 

6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
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A napirenddel kapcsolatban további indítvány 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 
1/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. január 28-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 2014. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, 2015. évi költségvetésének elfogadása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztéseket mindenki megkapta. Van-e 
valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a számok alapján is látható, hogy takarékos 
gazdálkodást végez a közös önkormányzati hivatal. Úgy gondolja, hogy nagyon jó a kapcsolat a 
kirendeltségek között. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy tavaly januártól nem egyenként az önkormányzatok 
igénylik le a finanszírozási összegeket, hanem a székhelytelepülés, mindez nagyobb mozgásteret 
is enged, egyúttal hatékonyabb gazdálkodást tesz lehetővé. A bevételek és kiadások különbözetét 
az idei évben a közös hivatal visszautalja az önkormányzatoknak a zárszámadást követően, amely 
önkormányzati működésre felhasználható. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadását. 
 
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 
2/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a 2015. évi költségvetésben a béreket illetően olyan 
szinten történik változás, hogy Varga Eszter 2015. február 1-től a Közös Önkormányzati Hivatal 
alkalmazottja lesz. Az ő bére kiadásként és bevételként is megjelenik a költségvetésben, mivel a 
bérét a Győri Többcélú Kistérségi Társulás teljes mértékben finanszírozza. 
A jegyző elmondja, hogy az ő bérénél is növekményt eredményezett az, hogy a GYTKT 
székhelytelepülése 2015. január 1-től Dunaszentpál lett, ezt szintén a GYTKT finanszírozza. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a polgármesterek előzetes megbeszélése alapján 2015. 
március 1-től egy fő települési referens került a költségvetésbe, aki mindhárom település munkáját 
fogja segíteni, például részt vesz a pályázatok, közbeszerzési eljárások lebonyolításában, részt 
vesz a programszervezésekben. Települési referensnek mindenképp gyakorlott, szakavatott 
személyt szeretne alkalmazni a hivatal, amely mindhárom település munkájában szorosan részt 
vesz. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző részletesen ismerteti a dologi kiadásokat és elmondja, hogy az idei 
évben is a takarékos gazdálkodás jegyében került sor a tervezésre. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy a hivatalban most bérelt fénymásoló működik? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a régi fénymásoló saját tulajdon, az új pedig bérleti 
szerződés alapján lesz a hivatalban. 
 
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 
3/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, 
megkérdezi a jegyzőt kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy az anyakönyvi események és a népesség-nyilvántartási 
adatok nem egyeznek, miért? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az anyakönyvi események és a népesség-nyilvántartási 
adatok elválnak egymástól, különböző adatokat tartalmaznak, mivel anyakönyvi eseményként 
jelenik meg egy helyi születés vagy haláleset, ugyanakkor pl. egy Győrben született gyermek az 
anyakönyvi események között nem, csak a népesség-nyilvántartási adatok között jelentkezik. 
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Vass László képviselő kérdése, hogy van-e arra lehetőség, hogy az adótartozók listája 
kifüggesztésre kerüljön a hirdetőtáblára? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a nyilvánosságra hozatalra meghatározott előírások 
betartása mellett lenne elvi lehetőség, azonban ezt a megoldást nem javasolja, az adótartozások 
mértéke a végrehajtási cselekményeknek köszönhetően fokozatosan csökken. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a jegyző és az adóügyi előadó hatékony munkájának 
köszönhetően szépen csökkennek az adótartozások. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy ezek az adótartozások a korábbi évek során 
növekedtek ekkora összegre és a behajtásuk nem volt kellően hatékony. 
A jegyző elmondja, hogy Dunaszegen az egyik adóügyi előadó csak a behajtásokkal foglalkozik. 
 
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 
4/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, jelenleg 
rendeletet még nem kell alkotnunk, lesz majd egy második forduló. 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az önkormányzat kiadásait és bevételeit. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy egy váratlan kiadás következett be decemberben, 
amikor az óvodában bejelzett a szénmonoxid érzékelő. Ennek következményeképpen kettő új 
kéményt kellett vásárolni, mivel a régi kémény már nem volt alkalmas a rendeltetésére. Az egyik 
kéményt kifizette a KLIK, mivel az iskolai kazánhoz tartozott. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a bevételeknél kitérne az iparűzési adóbevételre, ami 
7 millióra tervezett. 
A polgármester elmondja, hogy a házi segítségnyújtó szolgálat keretein belül 9 főre kaptunk 
engedélyt, de mi csak 6 fővel számoltunk, ennek az állami normatívája 860.000 Ft., az 
önkormányzatnak 2.200.000 Ft-ot kell erre a szolgáltatásra költeni. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a temető fenntartására is egy kisebb összeget kapunk. 
2013. decemberében volt egy temető ellenőrzésünk, ahol hiányosságokat tártak fel, mint például 
nincs WC, hűthető ravatalozó asztal, temető nyilvántartásunk sem volt. 
Temető nyilvántartásunk már elkészült, a többi hiányosság még mindig fennáll, de saját forrásból 
nem tudjuk a többi hiányosságot felszámolni. 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy egy lakossági igény érkezett, miszerint a temetőben 
lévő kereszt nagyon rossz állapotban van, szakemberrel megnézettük, aki azt mondta nem lehet 
megmenteni, újat kell készítetnünk. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a riasztóval kapcsolatosan kiadásként betervezett 
80.000 Ft-ot már ki is lehet venni, mivel a szerződést a karbantartó céggel felmondta az 
önkormányzat, a fennmaradó összeg a távfelügyelet díja. 
A polgármester elmondja, hogy Krausz László tűzoltó parancsnok lemondott, ez nem jelenti azt, 
hogy teljesen kivonul az egyesületből, továbbra is segíteni fogja a munkát. Tisztújító ülés lesz 
2015. február 14-én 17 órakor, ahol egy agilis tűzoltó parancsnokot kellene választani, aki vállalja, 
hogy a Győri Katasztrófavédelemmel kötendő szerződésben foglalt feltételeket teljesítetni tudja. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy azt szeretné, ha az új tűzoltó parancsnok egyelőre 
nem kapna személyi juttatást. Költségtérítést és azt az összeget, amivel segítjük az egyesület 
munkáját, azt természetesen fizetné az önkormányzat. 
 
Kádi László képviselő kérdése, hogy a leendő települési referens a civil egyesületekre vonatkozó 
pályázatokban is segítene? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy természetesen, ez lesz az ő egyik fő feladata. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a segélyezéssel kapcsolatosan változások lesznek 
2015. március 1-től, vannak ellátások, amelyek átkerülnek a Győri Járási Hivatalhoz ügyintézésre, 
de vannak olyan segélyformák, amelyek megszűnnek. A segélyezés települési támogatás néven 
fog tovább folytatódni, erről rendeletet kell alkotni. 
 
Csontos Attila polgármester kéri, hogy a képviselők tegyenek javaslatot a polgárőrség vezetőjének 
személyére. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a közfoglalkoztatáshoz 8 fő került betervezésre, ha 
beindulna az önkormányzati kertészet, akkor a munkaügyi központtal felvéve a kapcsolatot 
munkanélküli embereket tudnánk foglalkoztatni. 
Elmondja, hogy ismét lehet kulturális közfoglalkoztatottra pályázni és szeretné ezt az állást is 
betöltetni. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy a TAO pályázatból létrehozott fejlesztések nem csak a 
sportéletet, hanem a falu rendezvényeit is szolgálnák. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy szeretné, ha pályázatok előkészítésére beterveznénk 
1 millió forintot. 
 
 
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 
5/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezetét az I. 
fordulóban a melléklet szerinti tartalommal megtárgyalta és a II. 
fordulóra továbbdolgozásra javasolja. 
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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:  2015. február 15. 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti a 
SZMSZ módosítását. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy legfőképpen a személyi állomány növekedése miatt 
kellett a SZMSZ-t módosítani, mivel a hivatal tervezett létszáma 11 főről 13 főre emelkedik. 
 
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 
6/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő:azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás által a településen 
elvégzendő lomtalanításról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a nagyobb települések igényelnék a településen 
végzendő hagyományos lomtalanítást. 
A polgármester elmondja, hogy van a településünkön szelektív hulladékgyűjtő, használt ruha 
konténer, Dunaszegen van a hulladékudvar, nincs gond a hulladékok elhelyezésével, szerinte nem 
lenne erre szükség. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a nagyszentjánosi polgármester – mint településeink 
képviselője a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban – terjesztette 
elő ezt az igényt, kéri a képviselő-testületi tagok véleményét a településen történő lomtalanításról. 
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A képviselők határozott véleménye, hogy a településen a lomtalanításnak több lenne a kára, mint a 
haszna, ezért nem szeretnék, ha lenne lomtalanítás a településen. 
 
Csontos Attila polgármester a képviselők álláspontja alapján javasolja, hogy ne legyen lomtalanítás 
a településen. 
 
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 
7/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
támogatja a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által a 
településen elvégzendő lomtalanítást. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetének jövőbeni 
működtetéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Szigetköz – Moson-sík LEADER Egyesület 2015. 
január 15-i ülésének emlékeztetőjét megkapták a képviselők előterjesztésként. Ennek az 
egyesületnek 102 tagja van, a működéshez közösen 4,5 millió forintot gyűjtöttek össze, melyet 
kamatmentes kölcsönként bocsátottak az egyesület részére. 
A polgármester elmondja, hogy ennek az egyesületnek az volt a feladata 2007-2013. időszak 
között, hogy a vidékfejlesztési projekteket összefogták, alapvetően nagyon jól működött ez a 
dolog. A templom külső felújításához például több mint 20 millió Ft támogatás jutott. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az évi tagdíj, amit az önkormányzatnak fizetni kell, 
2300 Ft. A polgármester elmondja, hogy az állami finanszírozás csak az egyesület I. félévi 
működését biztosítja, a II. félévet kell megoldaniuk az önkormányzatok segítségével. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a kamatmentes kölcsön rendelkezésre bocsátását 
olyan feltétellel adná meg, hogy az egyesület stratégiai dokumentációt készít a jövőbeli terveiről, 
munkáiról. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a tagdíj fölött lenne az 50 Ft/lakos összeg, amellyel az 
önkormányzat hozzájárulna a 2015. év második félévi működéséhez. 
 
Vass László képviselő felháborítónak tartja az emlékeztetőben leírt összegeket, amelyeket 2015. 
június 30-ig az egyesület el kíván költeni. Szeretné tudni mit fognak dolgozni az év folyamán. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal a feltétellel, 
hogy az egyesület stratégiai dokumentációt bocsát az önkormányzat rendelkezésére a jövőbeni 
munkájukról, terveikről. 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetét 
2015. július 1-jét követően is fenntartja, annak 2015. második 
féléves működtetéséhez – az egyesületi tagdíjon felül – 50 
Ft/lakos összeggel hozzájárul. A 2008-2010 években az egyesület 
számára nyújtott kamatmentes kölcsön összegét a továbbiakban is 
a szervezet rendelkezésére bocsátja, azzal a feltétellel, hogy az 
egyesület stratégiai dokumentációt készít jövőbeli terveiről és az 
éves munkájukról, amelyet a Képviselő-testület jóváhagy. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Szigetköz – 
Mosoni-sík LEADER Egyesület elnökét jelen határozatot 
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztassa, 
2015. évi lakosságarányos hozzájárulás önkormányzati 
költségvetésbe történő betervezéséről és átutalásáról 
gondoskodjék. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: a döntés közlésének vonatkozásában a döntést követő 
15. nap; a támogatás költségvetésének betervezése 
vonatkozásában az éves költségvetés elfogadásának napja; a 
hozzájárulás átutalásának vonatkozásában 2015. július 1. 

 
 
c) Döntés a Bucsa és Papp Vendéglátó Bt. 2015. évi étkezési költség változásairól 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, amely 
alapján a Bucsa és Papp vendéglátó Bt. szeretné, ha 2015. január 1-től az emelt étkezési 
költségeket az önkormányzat elszámolná. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy alapvetően minden rendben van a szolgáltatás 
minőségével, mennyiségével. 
 
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 
9/2014. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bucsa és Papp Vendéglátó Bt. étkezési költségek emeléséről 
szóló kérelmét 2015. január 1-től a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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d) Döntés a kamerarendszer kiépítésére adott árajánlatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a kamerarendszer kiépítésére 2,4 millió forintot nyert el 
az önkormányzat, négy cégtől kértünk árajánlatot, amelyeket előterjesztésként megkaptak a 
képviselők. A négy ajánlat közül kellene a legmegfelelőbbet kiválasztani, amelyeket az Atlasz SOB 
Kft, a Groop Solutions Kft, Szigetköz.net Kft. és a MOD Kft. tette. 
 
Csontos Attila polgármester és a képviselők részletesen átbeszélik az ajánlatok tartalmát és 
tartalmuk, valamint a megvalósítási költségek alapján rangsorolják azokat. 
 
A polgármester és a képviselők közösen a Szigetköz.net Kft. ajánlatát tartották a 
legmegfelelőbbnek. 
 
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 
10/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
község térfigyelő rendszerének kiépítésére vonatkozóan a 
beérkezett árajánlatok közül a Szigetköz.net Kft. (9174 Dunaszeg, 
Nefelejcs u. 23.) 2.075.920 Ft + 560.498 Ft ÁFA, összesen 
2.636.418 Ft összegű árajánlatát fogadta el a melléklet szerinti 
tartalommal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
A szerződés aláírásakor az eszközbeszerzés költségének 30 %-a, 
az eszközök leszállításakor az eszközbeszerzés költségének 
maradék 70%-a válik esedékessé, a kiépítés egyéb költsége és a 
munkadíj a rendszer átadás-átvételekor egy összegben kerül 
kifizetésre. Kivitelezési határidő: 2015. június 30. 
A Képviselő-testület a pályázat útján elnyert összeg és a 
bekerülési költség közötti különbözetet az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) GYTKT stratégiai tervének elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti az 
írásos anyagot. 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési stratégiai 
tervét (2015-2018), a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester, GYTKT elnök 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés 
közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a beszámolót. 
 
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 
12/2015. (I. 28.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy mindenképpen szeretné, ha létrejönne egy nonprofit 
kft. a településen, a megvalósítási formája még kérdéses, mivel a közös hivatalban lévő másik két 
polgármester is támogatná ezt az ötletet. A polgármester elmondja, hogy csak akkor vállalja a 
közös kft. létrehozását, ha mindenkinek egyenlő része lesz benne. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy felvette a kapcsolatot egy céggel, akik napelem 
parkok kialakításával foglalkoznak. Helyigénye ennek a kialakításának 1,2 ha terület, arra gondolt, 
hogy a régi szeméttelep területe megfelelő lenne, oda egyből kettő park is elférne. A napelem park 
éves fenntartása 2 millió forint lenne, ennek a beruházásnak a költsége 230-250 millió forint. Az ott 
megtermelt energiát az állam megvásárolná. A kivitelezési- és engedélyeztetési tervdokumentáció 
összköltsége a park tekintetében kb. 5 millió forintba kerülne. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy 2015. február 1-től Varga Eszter látja el a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás ügyeit, mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó Dunaszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselője. 
Imre Györgyné takarítónőt betegsége alatt Németh Karolina helyettesítette. 
 
2015. február 7-én 8 és 20 óra között Malacfarka Fesztivál lesz a Kerekes téren. 
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