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

 
Iktatószám: II/1-8/2015. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. június 10-én 18:00 órakor 
az önkormányzat helyiségében tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 

Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Kádi László képviselő 
Szabó József képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 
Vass László képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: - 

 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy a 
rendkívüli helyzetre való tekintettel írásos meghívó nem került kiküldésre, köszöni, hogy a 
telefonon történt értesítés ellenére a képviselők rendelkezésre tudtak állni. Tájékoztatja a 
testületet, hogy Vass László képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Szabó József képviselőket. 
Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) A Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések 
előkészítése a magyar-szlovák határ térségében 

 
 
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 
57/2015. (VI. 10.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. június 10-i rendkívüli, nyilvános testületi ülés napirendjét és 
a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint elfogadja. 

 
 
Csontos Attila polgármester megkezdi a napirendi pont tárgyalását. 
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Napirend tárgyalása: 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 
 
A Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések 
előkészítése a magyar-szlovák határ térségében 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy van a Szigetköz – Felső-Duna Mente Térségi 
Fejlesztési Tanácsnak egy hosszú évekre visszanyúló projektje, melynek előkészítési fázisa olyan 
szakaszhoz ért, hogy az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy a projekthez, illetve a 
pályázathoz szükséges önrészeket tudjuk-e biztosítani. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a testületi ülést megelőzően mindenki 
áttekinthette, melyből látszik, hogy Dunaszentpálon a projekt keretén belül a tervek szerint mi 
kerülne megvalósításra. 
A polgármester elmondja, hogy a projekt keretein belül megvalósítható egy kishajó kikötő, egy 12 
fős fedett pihenőhely, amely még 5 kerékpár tárolására alkalmas és egy fedett, zárható tároló, 
melyben 8 db kenu elhelyezhető. A projektbe még egyéb elemek is beleférnének, kerékpárok, 6 db 
túrakenu (kb. 350.000 Ft/db), 2 db túrakajak (többszemélyes kb. 250.000 Ft/db), 4 db információs 
tábla tervezése, gyártása és felállítása (kb. 150.000 Ft/db). 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ezen eszközök beszerzése nagyon hasznos lenne, 
bérbe lehetne adni ide látogató turistáknak, helyi lakosoknak. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a projekt összköltsége 10.100.000 Ft, melyből az 
előkészítés becsült költsége a teljes bruttó költség 4 %-a, amelyet előre kell biztosítani. A 
polgármester elmondja, hogy a nyertes pályázathoz 5 %-os önrészt kell biztosítani az 
önkormányzatnak. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy mikor lenne ennek a pályázatnak az elbírálása? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy pontosan nem tudja megmondani, ősznél előbb 
biztosan nem. 
 
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 
58/2015. (VI. 10.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetköz – Felső-Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács által 
megvalósítandó projekthez szükséges pályázat benyújtásához 
hozzájárul. 
 
A pályázat forrásának megoszlása a következő: 
 
Vízi-Turisztikai projekt + egyéb projektelemek: 
 

előkészítés (teljes költség 4%-a) bruttó: 404.000 Ft 
önrész (teljes költség 5 %-a) bruttó  505.000 Ft 
projekt összköltsége: bruttó: 10.100.000 Ft 

 
 



3/3 

 


