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

 
Iktatószám: II/1-4/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. március 25-én 18:00 órakor 
az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 

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

Szabó Lajos alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
(Társadalmi és civil szervezetek képviselői) 

Pósán Ilona – Helyi Vöröskereszt elnöke 
Krausz László – Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt parancsnoka 
Varga Csaba – Sportegyesület elnöke 
Varga Józsefné - Őszirózsa Nyugdíjas klub vezetője 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Szabó Lajos 
alpolgármester igazoltan van távol. Külön köszönti a társadalmi és civil szervezetek képviselőit. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Kádi László és Szabó József képviselőket. A 
kiküldött napirendi pontokhoz képest változtatásokat javasol, kéri felvenni a döntést igénylő ügyek 
közé a „Döntés ”Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése – közlekedési szolgáltatások” támogatási 
jogcímen benyújtható pályázatról” napirendi pontot, továbbá az önkormányzathoz időközben 
beérkezett megkeresések alapján javasolja kiterjesztő értelemben megtárgyalni a 4. b) és 4. d) 
napirendi pontokat, amelyek elnevezése ezáltal változik a meghívóban foglaltakhoz képest. 
Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A dunaszentpáli társadalmi szervezetek beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, 

a 2015. évi terveikről 

2.) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 

3.) Az önkormányzat gazdasági programjának jóváhagyása 

4.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés önkormányzati nonprofit kft. alapításáról 

b) Döntés a „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács által javasolt 
együttműködési megállapodások elfogadásáról 
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c) Döntés a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal történő üzemeltetési szerződés 
megkötéséről 

d) Keretmegállapodás megkötése a közműszolgáltatókkal lakhatási kiadások 
támogatására (települési támogatás – lakásfenntartási támogatás) 

e) Döntés „Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése – közlekedési szolgáltatások” 
támogatási jogcímen benyújtható pályázatról 

5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 
 
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 
25/2015. (III. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. március 25-i 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. mellékletét képezi.) 
 
A dunaszentpáli társadalmi szervezetek beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, a 2015. 
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 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 
26/2015. (III. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2014. évi beszámolóját és 2015. évi 
terveit a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi Pósán Ilonát a Helyi Vöröskereszt elnökét, hogy kívánja-e 
kiegészíteni beszámolóját? 



3/12 

 
Pósán Ilona nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. 
 
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 
27/2015. (III. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Helyi Vöröskereszt szervezetének 2014. évi beszámolóját és a 
2015. évi terveit a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi Krausz Lászlót, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt 
parancsnokát, hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját? 
 
Krausz László nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. 
 
Vass László képviselő kérdése: körvonalazódik-e az egyesület jövőképe? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy sajnos nem, pedig két gyűlést is tartottak, Vida Zsoltot 
szerették volna parancsnoknak felkérni, de ő nem vállalta ezt a feladatot. Jelenleg valójában nincs 
olyan tűzoltó parancsnok és elnök sem, akinek a munkájára hosszabb távon számíthatnánk. 
Krausz László volt parancsnok ígérte, hogy segít, amíg nem lesz megfelelő ember a posztra. 
 
Szabó József képviselő kérdése: teljes tisztújítás lenne az egyesületben és embereket is kellene 
toborozni? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy jelen pillanatban egy tűzoltó parancsnokra és egy 
elnökre lenne szükség. Hangsúlyozza, hogy mindenképp egy tevékeny tűzoltó parancsnokra lenne 
szüksége az egyesületnek. 
 
Krausz László elmondja, hogy nagyon nehezen lehet az embereket, fiatalokat bármibe bevonni. 
 
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 
28/2015. (III. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi 
terveit a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi Varga Csabát, a Sportegyesület elnökét, hogy kívánja-e 
kiegészíteni a beszámolóját? 
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Varga Csaba nem kívánja beszámolóját kiegészíteni. 
 
Vass László képviselő kérdése: a beszámolóban elhangzott a tagdíj, de az elszámolósban nem 
látszik, mi a helyzet ezzel? 
 
Varga Csaba elnök elmondja, hogy elméletileg van tagdíj, de nem valósult meg a tagdíjfizetés, 
ugyanakkor szeretné visszamenőlegesen beszedni, mert ez jogszabályi előírás, mindenkinek 
kellene tagdíjat fizetni. 
 
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 
29/2015. (III. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Sportegyesület 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi terveit a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Szabóné Jakab Noémi a Csillagfény Együttes 
képviselője nem tudott az ülésen megjelenni, beszámolóját előterjesztésként mindenki megkapta. 
 
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 
30/2015. (III. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Csillagfény Együttes 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi terveit 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A társadalmi és civil szervezetek vezetői a képviselő-testület döntéseit tudomásul vették. 
 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ilyen kis településen nagyon nagy segítség a civil 
szervezetek munkája, köszöni mindenkinek az egész éves közreműködést. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ha a nyugdíjas klub hivatalos egyesületté alakulna, az 
önkormányzat minden adminisztratív és anyagi segítséget megadna nekik. Pályázatok útján 
pénzhez juthatna az egyesület, amit többek között kirándulásokra, fellépésekre lehetne 
felhasználni. 
 
Varga Józsefné elmondja, hogy már korábban is volt róla szó, de jelenleg nagyon kevés a 
taglétszám, próbálja a nyugdíjasokat toborozni. 
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Szabó József képviselő kérdése, hogy mennyibe kerülne a hivatalos egyesület létrehozása? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy 20-30 ezer forintba kerülne egy hivatalos egyesület 
megalakítása, melyhez 10 fő szükséges, az önkormányzat címe lehetne a székhely. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja továbbá, hogy semmi esetre sem fordulhat elő olyan helyzet, 
hogy ilyen nagy múlttal rendelkező tűzoltó egyesület megszűnjön. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az egyesületeknél komoly hiányosság merült fel, 
2011-től számviteli beszámolót kellett volna leadni a bíróság felé, ez sajnos egyik egyesületnél 
sem történt meg, ezért hivatali úton akár mindkét egyesületet megszüntethetik. Az önkormányzat 
felajánlja, hogy 2010-ig visszamenőleg elkészítteti a beszámolókat, ha a számlák és bizonylatok 
összegyűjtésre kerülnek. Ez azért is fontos, hogy elkészüljön, mert több helyen pályázati feltétel a 
beszámoló beadása, ami egyúttal a szabályszerű működés feltétele is. 
 
Szabó József képviselő hozzászólása: tűzzünk ki egy konkrét időpontot, hogy mikorra kell a 
bizonylatokat összekészíteni, mivel akár nagyobb pályázati pénzek is foroghatnak kockán. 
 
Csontos Attila polgármester kéri, hogy 2015. április 10-ig hozzák be az egyesületi vezetők a 
bizonylatokat. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni a civil szervezetek beszámolóját és a megjelenésüket. 
 
 
A társadalmi és civil szervezetek képviselői 18:25 órakor távoztak az ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 
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 
31/2015. (III. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Az önkormányzat gazdasági programjának jóváhagyása 
 

Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, elmondja, hogy biztonságos, 
takarékos gazdálkodásra törekszik az önkormányzat. 
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Csontos Attila polgármester elmondja, fontos említeni, hogy a kötelező feladatainkra kapott pénzek 
csak a 60-70 % -át fedezik a kifizetni valóknak, a többit nekünk kell kiegészíteni. 
Erre három lehetőségünk van, helyi adók, pályázatok és vállalkozói szintű bevételek. Pályázat 
nagyságrendekkel kevesebb lesz az önkormányzatok részére, mint korábban, ezért kell 
törekednünk vállalkozói saját bevételek bevonására. 
A vállalkozói saját bevételek három pilléren alapulhatnak, az egyik az önkormányzati földek 
bérbeadása, közterület bérbeadása vásárosok, piacosok részére, ami azonban elenyésző összeg, 
illetve egy saját gazdasági társaság létrehozása. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy azért lenne jó egy saját gazdasági társaság 
létrehozása, mert az önkormányzati feladatok közül kivehetnénk a település karbantartást és 
fejlesztést és így ennek az ÁFA összege is visszaigényelhető lenne. 
A polgármester elmondja, hogy saját vállalkozás keretein belül létre lehetne hozni és fenntartani az 
önkormányzati kertet és a helyi piacot, valamint a rendezvényszervezést is bonyolíthatná a 
társaság. 
 
Kádi László képviselő kérdése, hogy a közös önkormányzati hivatalt alkotó településekkel közös 
nonprofit kft. létrehozásának lehetősége már nem áll fenn? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy megtörténtek az előzetes egyeztetések, de jelen 
helyzetben nincs realitása a közös kft. alapításának. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ígéretet kapott, hogy a közeljövőben helyreállítják a 
Miseutat. 
 
Csontos Attila polgármester említi még az IKSZ létrehozását, és a napelempark megépítését. 
A településrendezési tervdokumentációt nemsokára megkapjuk, amiben a volt szeméttelep helye 
már megújuló energia megépítésére szolgáló területként kerül besorolásra. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy szeretné, ha ezt a gazdasági programot minden 
évben, a költségvetés megalkotásának folyamatakor felülvizsgálná a testület, hogy a tervekhez 
képest milyen szinten áll a megvalósulás. 
 
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 
32/2015. (III. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat gazdasági programját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadta. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés önkormányzati nonprofit kft. alapításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a főbb paramétereket. 
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A névre vonatkozóan a Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Kft-t javasolná, persze várja a 
javaslatokat. Fő tevékenység a településüzemeltetés lenne. 
A nonprofit jellege biztosítja, hogy a megtermelt pénzt nem lehet kivenni a cégből. Néhány 
pályázatból kiesünk ugyan a nonprofit jelleg miatt, de bennünket ezek a pályázatok kevésbé 
érintenek. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy jelen pillanatban nincs meg, hogy ki lesz ennek a kft-
nek az ügyvezetője, az önkormányzat 100 %-ban lesz tulajdonos. A cégbejegyzés előkészítése 
még áprilisban megtörténik, ha mindenki elfogadja. 
 
Kádi László képviselő kérdése: ennek a kft-nek a megtermelt nyereségét hogyan tudjuk a falu felé 
visszaforgatni? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy például rendezvényt szervez a faluban, karácsonyi 
összejövetelt finanszíroz, gépet vesz, élelmiszercsomagot vásárol stb. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ha bejegyeztetik a céget, a gyereknap már ennek 
keretében fog szerveződni. Az önkormányzati kertészet is indulna, bejelentett munkanélküliek 
közül lehetne embereket felvenni. 
 
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 
33/2015. (III. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településüzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására 
gazdasági társaságot alapít. 
 
A társaság neve: Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A Képviselő-testület egyúttal hozzájárul a településnév 
használatához a cég elnevezésében. 
 
A társaság székhelye: 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. 
A társaság vagyona: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli 
betét, amelynek összegét a Képviselő-testület az önkormányzat 
2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a társaság alapító okiratának elkészítésével 
és a cégjegyzéshez szükséges jogi eljárás lebonyolításával, az 
eljárás során az önkormányzat jogi képviseletével megbízza dr. 
Szalai Péter ügyvédet (9022 Győr, Bisinger sétány 2.). 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzati 
gazdasági társaság alapításával kapcsolatos feladatok 
lebonyolítására és az elkészült alapító okirat képviselő-testületi 
előterjesztésére. Felkéri továbbá a lehetséges ügyvezető 
személyének kiválasztására és javaslatának a Képviselő-testület 
elé történő terjesztésére. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 
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b) Döntés a „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács által javasolt 
együttműködési megállapodások elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
az együttműködési megállapodások lényegét. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a Szigetköz – Felső - Duna mente Térségi Fejlesztési 
Tanács Elnöke kereste fel az érintett egyetemeket ezen megállapodások ügyében, bízva abban, 
hogy mind a hallgatók, mind pedig az önkormányzatok számára hasznos együttműködés alakulhat 
ki, ha az önkormányzatok terepet adnak a tudományos munkáknak.. Elmondja, hogy Dunaszegen 
már megvan, hogy milyen diplomamunka címeket javasolnak, az együttműködés csakis a 
hasznára válhat a településnek. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az együttműködések a Széchenyi István Egyetemmel 
és a Nyugat-magyarországi Egyetemmel köttetnének, környezetvédelmi, agrár- és vidékfejlesztési, 
valamint turisztikai témakörökben. 
 
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 
34/2015. (III. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács 
tagtelepüléseként felhatalmazza a polgármestert a Széchenyi 
István Egyetemmel és a Nyugat-magyarországi Egyetemmel a 
hallgatók gyakorlatra történő fogadása tekintetében kötendő 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Térségi 
Fejlesztési Tanács elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal történő üzemeltetési szerződés megkötéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, felkéri dr. 
Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Vízitársulat végzi évek óta az  
önkormányzatok kötelező feladatellátását, amely a csatornák, árkok, vízi létesítmények 
rendbetételét takarja. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az éves tagdíj 68.000 Ft., fontos említeni, hogy a 
községünkben nincs árok, amelyet a társulatnak rendbe kellene tennie, a sportpálya környékén és 
a határi utak mentén szoktak kaszálást végezni. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy a töltés oldalának kaszálása, rendbetétele kinek a feladata? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az a tulajdonos Vízügyi Igazgatóság feladata. 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a rendezetlen Duna-parti területet meg tudjuk a 
Vízitársulattal csináltatni. A polgármester elmondja, hogy jogunkban áll, hogy a szerződést nem 
kötjük meg velük, de tavaly végzett munkájuk is hasznos volt és anyagilag is finanszírozható, az 
önkormányzati zöldterületek karbantartása lenne a feladatuk. 
 
Vass László képviselő számára nem érthető, hogy pontosan milyen feladatokat fog elvégezni a 
Mosonmagyaróvári Vízitársulat, mivel a megállapodás erre vonatkozó pontja egyelőre üres. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy elvégzendő munkaként jelentkezik a Duna-part 
karbantartása, a sportpálya és a Lukésta-köz rendbetétele. A megállapodás erre vonatkozó pontja 
azért üres egyelőre, mert nincs olyan konkrét vízilétesítmény a településen, aminek a 
karbantartása a Vízitársulaton keresztül az önkormányzat feladata lenne és jelen napirend 
keretében kellene a képviselőknek a keretmegállapodást konkrét tartalommal feltölteni vagy erre a 
polgármestert felhatalmazni. 
 
Vass László képviselő a szerződéssel nem ért egyet, nem látja a Vízitársulat konkrét feladatát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 4 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2015. (III. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal (9200 
Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.; képviseli: Prémus Károly 
igazgató) történő üzemeltetési szerződés megkötéséhez a melléklet 
szerinti tartalommal, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
feladatellátás pontos meghatározására és azt követően a szerződés 
aláírására. 
A Képviselő-testület a tagdíj összegét a mindenkori éves 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Keretmegállapodás megkötése a közműszolgáltatókkal lakhatási kiadások támogatására 

(települési támogatás – lakásfenntartási támogatás) 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a GDF Suez Zrt. és az EON Zrt. részéről is 
megérkezett a keretmegállapodás, ami az eddigi, jegyzői hatáskörben adható lakásfenntartási 
támogatás helyett, a képviselő-testület hatáskörében adható települési támogatás vonatkozásában 
szolgálná azt a célt, hogy a lakhatási kiadások fedezésére nyújtandó támogatás természetben is 
adható legyen, azaz a támogatott nem pénzt kap havonta, hanem a testület döntése alapján a 
közüzemi díjai kerülnek kifizetésre. Ezen megállapodás nélkül közüzemi díjhoz való hozzájárulást 
az önkormányzat nem tud utalni, ez tehát főként technikai jellegű kérdés. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az önkormányzati szociális rendelet lakásfenntartási 
támogatással kapcsolatos szakaszait. 
 
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 
36/2015. (III. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az önkormányzat a települési támogatás 
keretében adható lakásfenntartási támogatás természetbeni 
ellátásként történő megállapítása érdekében a közüzemi 
szolgáltatókkal keretmegállapodást kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ezen 
megállapodások aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés „Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése – közlekedési szolgáltatások” támogatási 

jogcímen benyújtható pályázatról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Csontos Attila polgármester a Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése – közlekedési szolgáltatások 
pályázattal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírás ugyan még 
nem jelent meg, de az előzetes információk alapján három dologra lehet majd pályázni, 
személygépjárműre, terepjáróra és kisbuszra 3,5 - 8 millió Ft összegig, 100 %-os támogatási 
intenzitással. Elmondja, hogy a kisbuszra való pályázat esetén meghívásos közbeszerzési eljárást 
kell tartani. Az egyesületek is pályázhatnak. Elmondja, hogy hosszas mérlegelés után a terepjáróra 
történő pályázat beadása mellett döntene. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy a közbeszerzési eljárás mennyi időt venne igénybe? Melyik 
gépjármű lenne jobban a község hasznára? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy másfél - két hónapot venne igénybe a közbeszerzési 
eljárás és kb. 50-100 ezer forint többletköltséggel járna. 
 
Vass László képviselő szerint a kisbuszt több esetben lehetne használni, mint a terepjárót, 
ugyanakkor felmerül az is, hogy egyáltalán szükségünk van–e valamelyik gépjárműre. Szerinte 
luxus lenne a határt járni terepjáróval. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy hetente akár többször is ki kell mennie a határba és a 
gát megépítésével nem mentesültünk az árvíz ideje alatti munkák alól sem, később a megalakult 
polgárőrségnek is jó lenne a terepjáró körbejárni a települést. Platós járműre gondolt és nem 
luxusterepjáróra, olyanra, ami a településüzemeltetési és karbantartási feladatok megkönnyítésére 
hivatott. A kisbusz véleménye szerint azért nem jó választás, mert maximum 9 fő szállítására 
alkalmas sofőrrel együtt, így nem jelent igazi segítséget sem a sportolók, sem az óvodások, de 
még a nyugdíjasklub tagjainak szállításában sem. Beszerzésre kerülne és csak állna valahol 
használaton kívül. 
 
Kádi László képviselő szerint egy terepjáró napi használata sokkal valószínűbb, mint egy 9 
személyes kisbuszé. 
 
Csontos Attila polgármester szerint a gépjárművek éves költsége kb. 100 ezer forint. 
 
Csontos Attila polgármester azt javasolja, hogy amint lesznek konkrétabb információk, a kérdést 
tárgyalja újra a testület a lehető legjobb választás érdekében, azonban addig is felhatalmazást kér 
a pályázat előkészítésére, mivel annak megjelenésekor megkezdeni az előkészítő munkát már túl 
késő lenne a beadáshoz. Addig is ki tudnának dolgozni több variációt és elkészülhetnének a 
szükséges alátámasztó anyagok mind a kisbusz, mind pedig a terepjáró tekintetében. 
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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 
37/2015. (III. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a „Vidéki alapszolgáltatások 
fejlesztése – közlekedési szolgáltatások” támogatási jogcímen 
benyújtható pályázat előkészítésére, ennek keretében a pályázati 
dokumentáció elkészítésére vagy elkészíttetésére, az ahhoz 
szükséges intézkedések megtételére és az ahhoz szükséges 
dokumentumok aláírására, amelynek költségeit 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
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 
38/2015. (III. 25.) 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 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy írásos engedélyt adott Bakcsa András dunaszentpáli 
lakosnak, hogy a Petőfi Sándor utcára merőleges út mellett lévő területet egészen a töltésig 
kitakaríthatják, mert szükségük van a tüzelőre. Azzal a feltétellel kaptak engedélyt, hogy bejelenti 
a munka megkezdését és annak végét, fát nem vághat ki, amit elvisz, azt előtte közösen 
megnézik és szükség esetén égetni is a szabályoknak megfelelően lehet csak. Ezen feltételeket 
azonban megszegte, ezért a hozzájárulás visszavonásra került. 
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