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

 
Iktatószám: II/1-17/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 23-án 18:00 órakor 
az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Szabó József képviselő 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt:  
Kádi László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen van: 

Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, elmondja, hogy Kádi László 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. Megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 5 tagjából 4 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 napirend kiegészítésére, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé 
felveszi: „Varga Lajos utca építési engedélyének elkészítéséhez szükséges árajánlat elfogadása” 
napirendi pontot. A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározottakra. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 

1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

2.) Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 

3.) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

 illetménykiegészítéséről 

4.) Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 

5.) Döntés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

6.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

 támogatandókról 

7.) Döntést igénylő ügyek 

a) Rábakész Kft. étkeztetési árajánlatának elfogadása 

b) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása 

c) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeiről szóló rendelet megalkotása 

d) Dunaszentpáli Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása 
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e) Döntés a Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval elnevezésű 

projekt támogatásáról 

f) Varga Lajos utca építési engedélyének elkészítéséhez szükséges árajánlat 

elfogadása 

8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi 

ülés közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

határozatokról 

 

Zárt ülés 

 
 
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 
135/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. november 23-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. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
a 2017. évi költségvetési koncepciót, mind az óvoda és az önkormányzat vonatkozásában. 
Kiemeli, hogy javasolta az óvodavezetőnek, hogy a határozott idejű munkavállalók szerződését 
módosítsa határozatlan idejűre, ezzel is elismerve munkájukat. 
A polgármester elmondja, hogy szeretne módosítani az óvodavezető gépjárműhasználatának 
költségtérítésén. 
Elmondja, hogy jövőre a házi segítségnyújtásra több pénzt tudunk fordítani a szociális keret 
terhére. 
A polgármester részletesen ismerteti az adóbevételek alakulását is. 
A kiadások közül kikerül még a tűzoltó parancsnok díjazása, mert az megállapodás alapján nem 
kerül kifizetésre. A polgármester elmondja, hogy a sportlétesítmények fenntartására, működésére 
tervezett összeg is kikerül, mert azt a Dunaszentpáli Nonprofit kft. végzi és a Sportegyesület 
támogatására szánt összeg sem jelent majd kiadást, hiszen felajánlásokból fedezni tudja az 
egyesület a kiadásait. 
Elmondja, hogy a település fenntartása évente kb. 10 millió forintba kerül, melyet a Dunaszentpáli 
Nonprofit Kft. végez. 
Elmondja, hogy a kiadások oldalán egy jelentősebb összeg jelenik meg, 690.000 Ft-ot kellene 
átutalni a „Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval” című projekt tervezési és 
engedélyezési feladatai, illetve a projekt önerejének és előfinanszírozásának biztosítására. 
A polgármester elmondja, ha nem nyer a pályázat, ezt a pénzt nem kapja vissza az önkormányzat, 
de az ebből elkészült terveket és az ezzel járó dokumentációkat megkapja. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy a települési referensünk mennyire bízik a pályázat pozitív 
elbírálásában. 
 



3/13 

Csontos Attila polgármester elmondja, hogy nagyon jó esély van a pályázat pozitív elbírálására. 
 
Vass László képviselő elmondja, hogy a pályázat kezdeti szakaszában végzett tervezésnél semmi 
sem került a tervdokumentációban jó helyre. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy azok a hibák még akkor javításra kerültek. 
 
Vass László képviselő elmondja, hogy ő még nem látta a kijavított terveket. A képviselő kérdése, 
hogy mi van olyankor, ha a tervezésre kifizetjük ezt a nagy összeget és az is csak úgy sikerül, mint 
a korábbi, aminél semmi nem passzolt. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a korábbi tervek alapján – amit a képviselő-testület 
elfogadott – indult tovább a tervezés. A polgármester elmondja, hogy nyertes pályázat esetén az 
önkormányzatnak a költségek 5 %-ába fog kerülni a projekt, ami kb. 350.000 Ft. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy pontosan mi valósulna meg 7 millió forintból a Duna parton. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy megépülne az úszómű és az információs táblák. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy ettől lesz-e Dunaszentpálon kulturált Duna-part, mert ami 
most van, az nem megfelelő. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy ez a pályázat nem a part rendezésével kapcsolatos, az 
már megvalósult, csak valóban nem sikerült tökéletesen, azonban ezt a két projektet nem szabad 
összemosni. 
 
Vass László képviselő nyomatékosan kihangsúlyozza, hogy összesen 3,5 milliárd forintot 
fordítottak a Mosoni-Duna partrendezésére, azonban ilyen minősíthetetlen munkát sehol nem lát a 
környéken. 
 
Csontos Attila polgármester javasolja a költségvetési koncepció elfogadását. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 4 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi gazdálkodására vonatkozó koncepciót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a koncepció alapján az önkormányzat 
2017. évi gazdálkodásáról szóló rendelettervezetet elkészítse. 
Megbízza a polgármestert, hogy a koncepció alapján elkészített 
rendelettervezetet a képviselő-testület elé terjessze. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti az 
előterjesztésben szereplő jelenlegi díjakat és a jövőt érintő változásokat. A polgármester elmondja, 
hogy mivel a közétkezetést 2017. január 1-től az elképzelések szerint a Rábakész Kft. fogja ellátni 
Dunaszentpálon, a térítési díjak összegét az árajánlat elfogadásakor ismerteti részletesen. 
 
A polgármester elmondja, hogy a Strandbüfé földterületének bérleti díját, a sátorozó hely bérleti 
díját, az árusokat érintő földterület bérleti díját és a közműköltségekhez történő hozzájárulás 
összegét változatlanul hagyná, továbbá az óvoda konyha bérleti díját 2.000 Ft/hó összegről 
díjmentesre változtatná. 
 
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 
137/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közül a Strandbüfé 
földterületének, a sátorozó helynek, továbbá az árusító helyeknek 
a bérleti díját, valamint a közműköltségekhez történő hozzájárulás 
összegét a 2016. évben érvényben lévő díjszabásnak 
megfelelően, változatlan összegben állapítja meg. Az óvoda 
konyhájának külön szerződésben meghatározott használata 2017. 
január 1-től díjmentes. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a mezőgazdasági földterület bérleti díján változtatni 
szeretne úgy, hogy a haszonbérleti díj mértéke ne a 35 kg/Ak étkezési búza ára a tárgyév 
augusztus 15-én érvényes tőzsdei átlagárnak megfelelő összeg legyen, hanem a legelők és 
szántók haszonbérleti díja m2 alapon kerüljön meghatározásra. Ebben az ügyben fel is vette a 
kapcsolatot az önkormányzati földeket bérlő TEBU Kft. ügyvezetőjével, azonban még egy 
földkimérést el kell végezni a megállapodáshoz. 
 
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 
138/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő, haszonbérbe adott 
mezőgazdasági földterületek bérleti díját m2 alapon kívánja 
meghatározni, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
haszonbérlővel egyeztetést folytasson és a bérleti díjat az 
önkormányzat nevében meghatározza, a szükséges 
megállapodásokat, szerződéseket aláírja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az orvosi rendelők költségtérítését csökkenteni 
szeretné. A háziorvosi rendelő költségtérítését bruttó 10.000 Ft/hó összegben határozná meg. 
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A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
háziorvosi rendelő költségtérítését 2017. január 1-től kezdődően 
bruttó 10.000 Ft/hó összegben határozza meg. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a gyermekorvosi rendelő költségtérítését bruttó 8.000 
Ft/hó összegben határozná meg. 
 
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 
140/2016. (XI. 23.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekorvosi rendelő költségtérítését 2017. január 1-től 
kezdődően bruttó 8.000 Ft/hó összegben határozza meg. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az 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 
megalkotta: 
 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
11/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
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4.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 
 

Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, javasolja a tavalyi támogatási összeg 
emelését 4.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra. 
 
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 
141/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszentpáli lakcímmel rendelkező, a településen 
életvitelszerűen tartózkodó gyermekek törvényes képviselőit 
gyermekenként 5.000 Ft összegű karácsonyi támogatásban 
részesíti. A támogatásra annak a gyermeknek a törvényes 
képviselője jogosult, amely gyermek 18 év alatti vagy a 18. 
életévét 2016. évben töltötte be, abban az esetben, ha a 16 év 
feletti gyermek a fennálló tanulói jogviszonyát hitelt érdemlően 
igazolja. A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes 
képviselője jogosult. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, hogy 
a karácsonyi támogatások 2016. december hónapban kifizetésre 
kerüljenek. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
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 
142/2016. (XI. 23.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
karácsonyi támogatást állapit meg a gyógyszerköltségek 
csökkentésére a rokkantsági ellátásban részesülő, dunaszentpáli 
lakcímmel rendelkező, a településen életvitelszerűen tartózkodó 
lakosok részére 5.000 Ft/fő mértékben. A rokkantsági ellátás 
folyósításának tényét hitelt érdemlően igazolni kell. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, hogy 
a karácsonyi támogatások 2016. december hónapban kifizetésre 
kerüljenek. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 
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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 
143/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
karácsonyi támogatásban részesíti a dunaszentpáli lakcímmel 
rendelkező, a településen életvitelszerűen tartózkodó 65 év feletti 
időskorúakat a téli időszak többletköltségeinek csökkentésére, 
egységesen 5.000 Ft/fő mértékben. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, hogy 
a karácsonyi támogatások 2016. december hónapban kifizetésre 
kerüljenek. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
5.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Döntés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta megkéri dr. 
Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendet. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a 2017. évi belső ellenőrzési tervet, amit Balogh Erika, az új 
belső ellenőr állított össze előzetes egyeztetés alapján. 
 
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 
144/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. A belső ellenőrzés témája: Intézményi 
térítési díjak megállapítása. 
A belső ellenőrzés lebonyolítására a Justicia Audit Bt. (székhely: 
8200 Veszprém, Szabadság tér 5.; képesített belső ellenőr: Balogh 
Erika) által kerül sor a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
szervezetén keresztül bruttó 180.000 Ft/ellenőrzési év összegben, 
amelyet a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetése terhére 
biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 dr Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 
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6.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
támogatandókról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy sajnos az idén nem érkezett be pályázat az 
önkormányzathoz. 
 
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 
145/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a 2017. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívására 
nem érkezett be pályázat. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Rábakész Kft. étkezetési árajánlatának elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Rábakész Kft-vel a mai napig folynak az 
egyeztetések a részletekről, a legfontosabb, hogy pozitív döntés esetén 2017. január 1-től veszi át 
a konyha üzemeltetését és az étkeztetést. A szerződést 3 évre kötné meg az önkormányzat és a 
vállalkozó. 
A polgármester elmondja, hogy a vállalkozó köteles egyedi étkeztetést biztosítani a valamely 
allergiával vagy érzékenységgel bíró gyermekeknek. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző részletesen ismerteti az iskolai és óvodai térítési díjakat. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy van-e szociális étkező Dunaszentpálon. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy jelenleg nincs szociális étkező. 
 
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 
146/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Rábakész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.) közétkeztetéssel, valamint 
az önkormányzati tulajdonban lévő melegítő konyha bérletével 
kapcsolatos szerződési feltételeit és vállalkozási díjait a 
mellékelt szerződés szerint. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
közétkeztetési szolgáltatás ellátására szóló szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
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 
147/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. január 1-től alkalmazandó vállalkozási díjat figyelembe véve 
a felnőtt (szociális) étkeztetés térítési díját 2017. január 1-től 559 
Ft/adag ebéd + ÁFA összegben határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Dunaszentpál Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
függelékében a szükséges változtatást átvezesse. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
b) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 

Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, megkéri 
dr. Szigethy Balázs jegyzőt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a gyermekétkeztetés térítési díjai és egyéb jogszabályi 
változások miatt van szükség új rendelet megalkotására. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 4 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
12/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
 
c) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendelet megalkotása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester örömmel értesíti a képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztérium 
által kiírt szociális tűzifával kapcsolatos pályázaton nyert az önkormányzat 35 m3 tűzifát. 
A polgármester részletesen ismerteti, hogy a 35 m3 fát 667.000 Ft bruttó összegért fogja 
beszerezni az önkormányzat a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt-től. 
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Csontos Attila polgármester kéri a javaslatokat a rendelet megalkotásához, hogy a lakosság milyen 
körében kerüljön kiosztásra a tűzifa. 
 
Vass László képviselő javasolja, hogy elsősorban a 65 év feletti egyedülálló kisnyugdíjasokat – 
tehát akinek 100.000 Ft alatt van a jövedelme – kellene támogatni. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy a nagycsaládosokat és a gyermeküket egyedül nevelő 
családokat sem kellene kihagyni a rászorultak köréből. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a kiírás meghatározza, hogy a lakosság mely köre 
részesülhet előnyben, de mindenképpen jövedelmi viszonyokhoz kell kötni a jogosultság alapját. 
Ismerteti a rendelettervezet tartalmát. 
 
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 
megalkotta: 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 
13/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
 
d) Dunaszentpáli Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy 2016. december 31-én lejár Kiss Szabolcs, a 
Dunaszentpáli Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása. Kiss Szabolcs továbbra is vállalná a 
Kft. ügyvezetői tisztségét. 
 
A polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy további három évre válasszák meg az ügyvezetőt. 
 
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 
148/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Településfejlesztési Nonprofit Kft. (9175 
Dunaszentpál, Iskola tér 1.) ügyvezetője (vezető tisztségviselő), 
Kiss Szabolcs megbízatását meghosszabbítja. Az ügyvezető 
feladatait megbízási jogviszonyban látja el, díjazásban nem 
részesül. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól 2017. 
január 1-től 2019. december 31-ig. 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére viseli a cégeljárás során felmerülő költségeket. 
Meghatalmazza dr. Szalai Péter ügyvédet (9022 Győr, Bisinger 
sétány 2.), hogy az eljárás során az önkormányzatot teljes 
jogkörrel képviselje. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
eljárás során a vonatkozó dokumentumokat az önkormányzat 
nevében aláírja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
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e) Döntés a Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval elnevezésű projekt 
támogatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a projekttel kapcsolatos előterjesztést mindenki 
megkapta, elmondja, hogy ennek a projektnek a kezdeményezéséhez korábban már hozzájárult a 
testület és már a kezdő első részletet át is utalta a gesztor településnek. 
Elmondja, hogy a Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval elnevezésű projekt 
tervezési és engedélyezési feladatai, illetve a projekt önerejének és előfinanszírozásának a 
biztosítására 2017. január 15-ig 690.000 forintot kell átutalni a gesztor településnek. 
A polgármester ismerteti a projekt jövőbeli tervezett alakulását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 4 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Programra benyújtott BIKE&BOAT / A Kis- és Mosoni-Duna 
felfedezése kerékpárral és kenuval című projekt benyújtásáról a 
gesztor Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Szigetköz 
– Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács által megküldött 
tájékoztató levél tartalmát. A pályázatban kérelmezett vízi 
közlekedést biztosító kisműtárgyak létesítéséhez szükséges 
tervezés és engedélyezés költségeihez az Önkormányzat 
hozzájárul. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy 690.000 Ft tervezési és 
engedélyezési költséget 2017. január 15-ig átutal a gesztor, 
Mosonmagyaróvár Önkormányzat Duna projekt számlájára: 
11737076-15367400-13540001. 
 
A gesztor önkormányzat által lefolytatott tervezési beszerzés 
nyertes vállalkozójával együttműködik a létesítési tervek 
elkészítésében, a szükséges adatokat és információkat biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2017. január 15., illetve a projekt időtartama alatt 

 
 
f) Varga Lajos utca építési engedélyének elkészítéséhez szükséges árajánlat elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok számára kiírt pályázatba szerettük volna betenni a Varga Lajos utca 
aszfaltozását, de mivel nem volt építési engedélye, ezért nem tehettük bele. A későbbiekre 
tekintettel szeretné elkészíttetni az építési engedélyt erre az utcára. 
A polgármester elmondja, hogy az építési engedély elkészítési árajánlatát mindenki megkapta 
előterjesztésként. 
Kéri a képviselő-testületet az árajánlat elfogadására. 
 
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 
150/2016. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Dunaszentpál, Varga Lajos utca építési munkái 
engedélyezési tervének elkészítési árajánlatát, melyet az Alterker 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1028 Budapest, Kövidinka u. 6.) 
bruttó 254.000 Ft-ban határozott meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építési 
engedély elkészítésével kapcsolatos minden dokumentáció 
aláírására és az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15-16. melléklete.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 

 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
151/2016. (XI. 23.) 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 

 
 
Csontos Attila polgármester részletesen ismerteti a pénzügyi-gazdasági helyzetről szóló 
beszámolót. 
 
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 
152/2016. (XI. 23.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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