
1/6 

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

 
 
Iktatószám: II/1-12/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. szeptember 1-jén 19:30 órakor 

az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Jelen vannak: 

Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Kádi László képviselő 
Szabó József képviselő 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 

 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: 

Süle Tamásné igazgatási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy nagyon köszöni, a 
Képviselő-testület rugalmasságát, mivel az ülést a munkatervtől eltérően egy héttel korábban kell 
megtartani egy pályázat benyújtásának határideje és személyes indok miatt is. Megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Vass László képviselőt. A polgármester 
javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pont kiegészítésére, miszerint a Döntést igénylő ügyek 
közé felveszi: „Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról” szóló 

napirendet. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

3.) Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

4.) Dunaszentpáli Sportegyesület beszámolója 

5.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Szigetköz – Felső - Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósítandó 
 projektre benyújtott pályázat fizetési kötelezettségének teljesítése 

b) Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 

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 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 
72/2015. (IX. 1.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. szeptember 1-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.) 

 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a rendelettervezet fő számait, a bevételi és kiadási oldalt, 
illetve a módosítás okait. Elmondja, hogy jól látható, hogy a tervezett összegeket időarányosan is 
jól használtuk fel, terv szerint halad az önkormányzat, az eredeti és a módosított előirányzatok 
között nagy különbségek nincsenek. Elmondja, hogy az ingatlanok felújításánál egy komolyabb 
összeg szerepel, ezt az óvodában történő átalakításra fordítottuk, a közeljövőben még 8 darab 
kiságy vásárlására is sor kerül, mert az óvoda létszáma 38 főre emelkedik. A polgármester 
elmondja, hogy az iskola létszáma is 22 főre emelkedett, ami nagyon örömteli. Elmondja, hogy a 
tartalékaink egy rövid időre a folyamatban lévő pályázatok finanszírozása miatt csökkeni fognak, 
de 20 millió forint körüli tervezett tartalék év végére realitás lehet. 
 
Csontos Attila polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló 
7/2015. (…) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 
Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kéri a 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2015. (IX. 1.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, javasolja, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan a Képviselő-testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 
 
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 
74/2015. (IX. 1.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi kiírásához. 
 
A Képviselő-testület az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csatlakozási 
szándékukról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozatot küldje meg az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, a pályázatot írja ki. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2015. október 1. 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Dunaszentpáli Sportegyesület beszámolója 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Elmondja, hogy 
ahhoz képest, hogy pár évvel ezelőtt megszűnni látszott a csapat, elég szép fejlődés mutatkozik, 
az elmúlt tíz év legnagyobb fejlesztéseit hajtották végre. 
A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai gyakorlatilag napi szinten követik az 
egyesület életét Az egyesület alapszabályának módosítása is megtörtént, elnök Varga Csaba, 
alelnök Németh Tamás és Szabó József, titkár Fekete Károly, gazdasági ügyintéző Sáfrán 
Gergely. 
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Kádi László képviselő kérdése, hogy mi a helyzet a tagdíjjal? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a tagdíj mértéke 2.000 forint / év összegben került 
meghatározásra. A tagdíj beszedéséért Varga Csaba elnök felelős. 
 
Kádi László képviselő kérdése, hogy mi a helyzet a pálya hengerezésével? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy folyamatban van egy henger beszerzése 60.000 
forintért, ez az eszköz alkalmas lesz a pálya karbantartására. 
 
Vass László képviselő javasolja a pálya egyenetlenségeinek felszámolására vonatkozó árajánlat 
beszerzését. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy idén is beadásra kerül a TAO pályázat. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a 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 
75/2015. (IX. 1.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Sportegyesület 2015. I. félévi működéséről szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 Varga Csaba elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
 
5.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Szigetköz – Felső - Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósítandó projektre 
benyújtott pályázat fizetési kötelezettségének teljesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy korábban már az 58/2015. (VI. 10.) határozattal 
megszavazta a testület a pályázathoz való csatlakozást és vállalta az ehhez kapcsolódó fizetési 
kötelezettséget is, ami a beruházás 4%-a. A polgármester elmondja, hogy nem a teljes beruházás 
4%-át kell tervezői díjként befizetni 2015. szeptember 4-ig, hanem csak annak a költségnek a 4 %-
át, ami engedélyezési kötelezettség alá esik. Ez a hajókikötő megvalósítására eső rész, ami 
140.000 forint kifizetésével jár. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy ebben a pályázatban 32 önkormányzat vesz részt, a 
gesztor település szerepét Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata vállalta. 
Elmondta, hogy a projekt fő elemei és a célok nem változtak, részletesen ismerteti az 
önkormányzat és a gesztor között kötendő megállapodás tervezetét. Ennek fontos eleme, hogy a 
gesztor település – nyertes pályázat esetén – nem vállalta a megvalósítandó elemek egyösszegű 
előfinanszírozását. 
Elmondja, hogy ha nem nyer a pályázat, a befizetendő 140.000 forint nem vész el, mert a vízi 
létesítményről elkészített tervek az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 
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Az összeg átutalásának fejében a gesztor vállalja az engedélyezési eljárás lebonyolítását, de nem 
vállalja a projekt előfinanszírozását, ezért az önkormányzatnak – nyertes pályázat esetén – a teljes 
beruházás 95%-át elő kell majd finanszírozni egyenlő részletekben (1/3-1/3-1/3). Ez várhatóan a 
2016 és a 2017-es költségvetési években lesz aktuális. Természetesen a pályázat megvalósítását 
követően ez az összeg az önkormányzat számára visszatérítésre kerül. Ugyanakkor előfordulhat 
olyan eset, hogy akár fél vagy egy évig ezt a 9,5 millió forintot nélkülöznünk kell. 
 
Kádi László képviselő: Részben is nyerhet-e a pályázat? 
 
Csontos Attila polgármester nem tudja megmondani, mivel a pályázati kiírás még nem jelent meg. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja az együttműködési megállapodás megkötését. 
 
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 
76/2015. (IX. 1.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
hozzájárul a Szigetköz – Felső-Duna Mente Térségi Fejlesztési 
Tanács által megvalósítandó „A Dunára és mellékfolyóira alapozott 
fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztés” című projekt 
együttműködési megállapodásának aláírásához és nyertes 
pályázat esetében a mindenkori költségvetése terhére biztosítja a 
pályázat tartalma szerint a településre vetített, az 
előfinanszírozáshoz szükséges pénzeszközt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 
(Az előterjesztés szóbeli) 
 

Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a korábban már elfogadott polgármesteri 
szabadságolási ütemtervtől személyes okok miatt el kell térnie. Kéri a képviselő-testületet, hogy 
járuljon hozzá a polgármester szabadságolásához 2015. szeptember 7-től kezdődően 15 
munkanap erejéig. Elmondja, hogy szabadságolása alatt aláírási jogkörrel Szabó Lajos 
alpolgármestert hatalmazza fel, így a helyettesítés megoldott. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2015. (IX. 1.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Csontos Attila polgármester szabadságolási ütemtervében 
foglaltaktól eltérő időpontban való szabadságához hozzájárul. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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