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

 
 
Iktatószám: II/1-7/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 27-én 18:00 órakor 

az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Meghívottként jelen vannak: 

Szabó Zsuzsanna családgondozó 
Szalma László körzeti megbízott rendőr 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Szabó Zsuzsannát 
és Szalma Lászlót. Elmondja, hogy Szabó József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni az 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. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, 
miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé felveszi a Döntés a helyi 
esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról; Őszirózsa Nyugdíjas Klub székhelyének elfogadása; 
Általános iskolások iskolakezdési támogatása; Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázat benyújtása napirendeket. 

 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Átfogó értékelés Dunaszentpál Község Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról 
 
2.) A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 
 
3.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) Vadkempingezéssel kapcsolatos rendeletalkotás 
b) Döntés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
c) Őszirózsa Nyugdíjas Klub székhelyének elfogadása 
d) Általános iskolások iskolakezdési támogatása 
e) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása 

 
4.) 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 4 fő, a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2015. (V. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. május 27-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.) 
 
Átfogó értékelés Dunaszentpál Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2014. évi ellátásáról 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Megkéri 
Szabó Zsuzsanna családgondozót, ha gondolja, beszámolóját egészítse ki. 
 
Szabó Zsuzsanna családgondozó elmondja, hogy jelen pillanatban nincs problémás család vagy 
gyermek, akivel gond lenne. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Szabó Zsuzsannának a korrekt beszámolót és a precíz 
munkavégzését, a polgármester felajánlja az önkormányzat anyagi segítségét is, ha a 
családgondozónak szüksége lenne arra a programok, foglalkozások megvalósításához. 
 
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 
49/2015. (V. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Gyermekjóléti 
Szolgálatának 2014. évi beszámolóját a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Szabó Zsuzsanna családgondozó 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan a másik 
beszámoló az önkormányzat részéről készült, kéri annak elfogadását is. 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2015. (V. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a körzeti megbízott beszámolóját előterjesztésként 
mindenki megkapta, az elkészítését megköszöni és megkérdezi, hogy a körzeti megbízott kívánja-
e a beszámolót kiegészíteni. 
 
Csontos Attila polgármester észrevétele a beszámolóban szereplő adattal kapcsolatosan, hogy 
Dunaszentpál belterülete 100 ha. 
 
Csontos Attila polgármester kérése Szalma László felé, hogy szeretné, ha a vadkempingezés 
megszűnne Dunaszentpálon, ehhez kéri a támogatását. Elmondja még, hogy nagyon szívesen 
látják a turistákat a sátorozó helyen. 
 
Vass László képviselő hozzászólása: nem lesz egyszerű a vadkempingezést betiltani a 
külterületen. Néha a horgászok is szoktak sátort verni, nekik szabad? 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy valamilyen módon el kell kezdeni a kempingezés 
szabályozását, ami természetesen nem a falubeli horgászok ellen irányul. Ugyanakkor a 
vadkempingezők jelentős mennyiségű szemetet hagynak maguk után, amit az önkormányzatnak 
kell eltakarítania. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy vállalja az ezzel járó feladatokat, addig is 
javasolja Dunaszentpál honlapjára feltenni az ezzel kapcsolatos szabályozást, tudnivalókat. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy miként szabályozott most az ittas kerékpározás? 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy pár éve van ilyen szabályozás, de tavaly óta a 
kerékpárral közlekedőknek lehet alkoholt fogyasztani, viszont, ha nem tud biztonságosan 
közlekedni vagy másokat veszélyeztet, akkor azt már szankcionálja a rendőr. 
 
Szalma László körzeti megbízott reméli, hogy minél hamarabb megalakul a községben a 
polgárőrség. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a térfigyelő kamerákat a közeljövőben felszerelik, 
polgárőrségnél a tagi létszám megvan, vezető még mindig nincs. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Szalma Lászlónak a beszámolóját és eddigi munkáját. 
 
 
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: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2015. (V. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
körzeti megbízott 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Szalma László körzeti megbízott 
Határidő: azonnal 

 
 
Szabó Zsuzsanna és Szalma László 18.25 órakor távoznak a testületi ülésről. 

 
 
3.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Vadkempingezéssel kapcsolatos rendeletalkotás 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester szeretné, ha valamilyen módon szabályozásra kerülne a 
kempingezés, rendelettel szerette volna ezt szabályozni, de jogi aggályok merültek fel. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy rendeletet csak közterületekre vonatkozóan hozhatna 
az önkormányzat, ugyanakkor a vadkempingezés más egyéb önkormányzati vagy állami területet 
is érint, belterületet és külterületet egyaránt. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az érintett önkormányzati területekre tiltó táblákat 
helyeznének ki. 
 
Kádi László képviselő hozzászólása, hogy önkormányzati területen csak engedéllyel lehetne 
sátorozni, de a sátorozó hely is önkormányzati terület, azt meg nem szeretnénk ilyen módon 
szabályozni. Javasolja, hogy ne tiltsuk a vadkempingezést, hanem kössük engedélyhez a 
sátrazást az önkormányzat tulajdonában lévő területeken. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a rendezési terven a Duna-parti sátorozó hely 
hivatalosan szerepel, természetesen ez a szabályozás azt nem érintené. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy nem rendeletet alkotunk, határozatot fogadunk el, 
melytől egyedi eltérések lehetnek, hogy az önkormányzat ne korlátozza le magát. 
 
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 
52/2015. (V. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon a 
sátorozást az önkormányzat előzetes hozzájárulásához köti, 
melynek kiadását a polgármester hatáskörébe adja. A 
településrendezési tervben sátorozó helyként feltüntetett ingatlan 
tekintetében jelen használati korlátozás nem áll fenn. Az érintett 
területeken felvilágosító táblák kerülnek elhelyezésre, amelyek 
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költségét a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
b) Döntés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az önkormányzat rendelkezik elfogadott helyi 
esélyegyenlőségi programmal (HEP), azonban azt kétévente felül kell vizsgálni, ez idén lesz 
aktuális. 
 
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 
53/2015. (V. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Dunaszentpál község 2013-ban elfogadott helyi 
esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatát megkezdi, egyúttal 
felkéri a polgármestert, hogy a program felülvizsgálatáról 
határidőben gondoskodjon és azt jóváhagyásra a képviselő-
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. 2015. november 31. 

 
 
c) Őszirózsa Nyugdíjas Klub székhelyének elfogadása 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az Őszirózsa Nyugdíjas Klub egyesületté fog alakulni, 
ehhez szükség van egy székhelyre, ami a Dunaszentpál, Iskola tér 1. szám alatt lenne, ami 
egyben az önkormányzat székhelye is. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a fő tevékenységi köre a hagyományőrzés és kultúra 
ápolása, megteremtése, idősekkel való törődés. 
 
Csontos Attila polgármester szeretné, ha a testület is hozzájárulna, hogy a megalakuláshoz 
szükséges anyagi és tárgyi segítséget az önkormányzat biztosítsa. 
 
 
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 
54/2015. (V. 27.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az Őszirózsa Nyugdíjas Klub Kulturális Egyesület 
székhelyként az Önkormányzat székhelyét használja (9175 
Dunaszentpál, Iskola tér 1.), továbbá a megalakuláshoz szükséges 
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anyagi támogatást (bejegyzési költségek) az önkormányzat 2015. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
d) Általános iskolások iskolakezdési támogatása 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy minden évben az önkormányzat hozzájárul az 
általános iskolás 1-8. osztályos tanulók iskolakezdéséhez, azzal hogy a füzetcsomag 
megvásárlását biztosítja. Összesen 40 gyermekről van szó. 
 
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 
55/2015. (V. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó alsó és felső tagozatos, 
dunaszentpáli lakóhellyel rendelkező, továbbá a Dunaszegi Körzeti 
Általános Iskola Dunaszentpáli Tagiskolába járó tanulók részére 
az iskolakezdéshez szükséges füzetcsomag megvásárlását az 
önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 
e) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy lehetőség van az önkormányzati kötelező 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy három témában lehet pályázni: intézmény 
korszerűsítésre (pl. napelemek felszerelése, fűtéskorszerűsítés); utak felújítására (pl. Zrínyi utca); 
sport tevékenységgel kapcsolatos feladatok fejlesztésére (pl. sportöltöző tetőszerkezetének 
felújítása, előtető építése). A polgármester elmondja a részletes feltételeket és a lehetőségeket. 
Mindezek közül az útfelújítás lehetne reálisan pályázható, az elbírálás nyár közepére tehető. 
 
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 
56/2015. (V. 27.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter által közzétett felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani a Dunaszentpál, Zrínyi utca (128 hrsz.) aszfaltburkolat 
felújítására vonatkozóan. 
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A pályázat forrásának megoszlása a következő: 
 
2. támogatási cél (Zrínyi utca aszfaltburkolat felújítása) 

támogatási igény:  bruttó: 3.646.763 Ft 
önrész: bruttó  643.546 Ft 
projekt összköltsége: bruttó: 4.290.309 Ft 

 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 643.546 
Ft önrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetése, illetve 
pénzkészlete terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. pályázati határidőben 

 
 
4.) napirendi pont 

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

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy nincs lejárt idejű határozat. 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy polgármesteri engedéllyel a fakivágás megtörtént a 
Duna-parton, melyet Fódi Éva, a területen lévő vendéglátó egységeket üzemeltető vállalkozó kért 
az önkormányzattól, mivel több fa is balesetveszélyes volt. Az ágfával az önkormányzat Kelemen 
Krisztiánt és családját támogatta. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy elkészült a pályavilágítás a sportpályán, június 
folyamán szeretne egy focitornát szervezni. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Kádi Lászlónak a két sütőt, amelynek készítése 
folyamatban van. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Füredi Eszter óvónő kezdeményezésére, 
meghirdettünk egy mobiltelefonos fotópályázatot, melynek témája: Mit jelent nekem Dunaszentpál? 
Eredményhirdetés 2015. június 13-án, fődíj egy digitális fényképezőgép lesz. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy volt egy sikertelen Te Szedd! akciónk. Sajnos nagyon 
kevesen vettek részt rajta mind a lakosság köréből, mind az intézmények részéről. 
 
Kádi László képviselő elmondja, hogy még mindig nem kellett a sportkörnek a tagdíjat befizetni, 
nem tudják mennyi lesz és meddig van rá lehetőség. 
 
Vass László képviselő elmondja, hogy a buszmegálló teteje nem került kijavításra, nem ért egyet a 
Duna-parti fakivágással, szerinte nem csak veszélyes fák kerültek kivágásra. Elmondja, hogy a 
szemétszedésnél lényegesen kevesebb résztvevő volt, mint tavaly, tehát ösztönözni kellene az 
intézmények vezetőit, a gyerekeket és a falu lakosságát. Örül azonban, hogy a császárfák 
megéledtek és az önkormányzati kertészetben termelt zöldségféléket is nőnek. Érdeklődik 
továbbá, hogy mikor kerül sor a köztéri kamerák elhelyezésére. 
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