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

 
Iktatószám: II/1-15/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. október 26-án 18:00 órakor 
az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Jelen vannak: 
Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Szabó József képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 

Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: 

Dr. Kelemen Ágnes házi gyermekorvos 
Dr. Környei Miklós háziorvos 
Kissné Szigony Anett védőnő 
Biró Hajnalka házi beteggondozó 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti dr. Kelemen Ágnes 
házi gyermekorvost, dr. Környei Miklós háziorvost, Kissné Szigony Anett védőnőt és Biró Hajnalka 
házi beteggondozót. Elmondja, hogy Kádi László képviselő munkahelyi elfoglaltsága, Vass László 
képviselő pedig egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 5 tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Szabó József képviselőt. A 
polgármester javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítésére, miszerint a 2. 
napirendi pontként tárgyalják „A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról, 
rendeletmódosítás” napirendet és a döntést igénylő ügyek közé felveszi a „Döntés a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtól érkezett vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatáról szóló 
egyeztetésről”, „Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási tanácsi képviselője megbízásának visszavonásáról” napirendeket. 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.) Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 
2.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról, rendeletmódosítás 
3.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól érkezett vagyonkezelési 
szerződés felülvizsgálatáról szóló egyeztetésről 

b) Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
tanácsi képviselője megbízásának visszavonásáról 

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

Zárt ülés 
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A napirenddel kapcsolatban indítvány nem volt. A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, a 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2016. (X. 26.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. október 26-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 1-4. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztéseket mindenki megkapta, nagyon 
szépen köszöni, hogy a beszámolót mindenki időben elkészítette. 
 
Csontos Attila polgármester megkérdezi dr. Kelemen Ágnes gyermekorvost, kívánja-e kiegészíteni 
beszámolóját. 
 
dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a kért székeket biztosítja az önkormányzat. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2016. (X. 26.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi gyermekorvosi beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a védőnőnek is nagyon jó a kapcsolata az 
intézményekkel. A polgármester elmondja, hogy a védőnő szolgálati kerékpárját az önkormányzat 
megjavíttatta. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 3 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2016. (X. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
védőnői szolgálat beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 Kissné Szigony Anett védőnő 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy dr. Környei Miklós háziorvos beszámolóját mindenki 
megkapta. Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 
 
dr. Környei Miklós háziorvos megemlíti, hogy egy nagyobb asztalt szeretne kérni a rendelőbe, ha 
van rá mód. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a fűtésgondokat ideiglenesen sikerült megoldani, a 
jövőben a fűtési rendszer átalakítását tervezi az önkormányzat. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2016. (X. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
háziorvosi beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 dr. Környei Miklós háziorvos 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni a meghívottaknak a megjelenést, szerinte nagyon 
fontos a részvétel, további jó munkát kíván. 
 
Dr. Kelemen Ágnes házi gyermekorvos, dr. Környei Miklós háziorvos és Kissné Szigony Anett 
védőnő 18:20 órakor távoznak a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni Biró Hajnalka házi beteggondozónak tartalmas 
beszámolóját, megkérdezi kívánja-e kiegészíteni. 
 
Biró Hajnalka házi beteggondozó a beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, de nagyon köszöni a 
sok segítséget az önkormányzat dolgozóinak és a falu lakosságának is. 
 
Szabó József képviselő is elmondja, hogy tartalmas, összeszedett beszámolót készített Biró 
Hajnalka. 
 
Biró Hajnalka házi beteggondozó elmondja, hogy vannak olyan feladatok, amik nem tartoznak bele 
a munkaköri leírásába, de nagyon nehezen értik meg az idősek és mindenki szeretné, hogy minél 
több időt töltsön velük. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy nagyon elégedett Biró Hajnalka házi betegápoló 
munkájával, megköszöni beszámolóját és további jó munkát kíván. 
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A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 3 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2016. (X. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi segítségnyújtásról készített beszámolót a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Biró Hajnalka házi beteggondozó 
Határidő: azonnal 

 
 
Biró Hajnalka házi beteggondozó 18:30 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-7. mellékletét képezi.) 
 
A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról, rendeletmódosítás 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti a helyi 
adókkal kapcsolatos tudnivalókat. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2016. (X. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében 
és az idegenforgalmi adóról szóló 11/2013. (XI. 29) önkormányzati 
rendeletében megállapított adómértékeket felülvizsgálta és azokon 
a 2017. évre vonatkozóan nem változtat, 2017. január 1-jétől új 
helyi adónemet vezet be. 
 
Felelős: Csontos Attila 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző röviden beszámol az éves adóbevételekről és adónemenként az 
adóhátralékok mértékéről. 
 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2016. (X. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adóbevételekről és adóhátralékokról szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a korábban elfogadott telekadó koncepciójával kapcsolatos 
részleteket. A külterületi telkek és az a belterületi telek mentes az adó alól, amelynek közmű-
ellátottsága nem megoldható vagy részben beépített. 
 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi adókról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
10/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 

 
 
3.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól érkezett vagyonkezelési szerződés 

felülvizsgálatáról szóló egyeztetésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a KLIK-től érkezett egy kérelem, melyben a 
vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatát kérik. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a KLIK-nek az áramdíj fizetésével van a legnagyobb 
problémája, mivel az óvoda és az iskola egy áramkörön van és nincs almérő, a víz elszámolásánál 
nincs gond, mert ott almérő került felszerelésre. 
A polgármester elmondja, hogy 2012-ben az a megállapodás született, hogy a KLIK fizeti a teljes 
áramdíjat, az önkormányzat pedig az épület biztosítását, a vagyonvédelmet és a szemétszállítást. 
A polgármester ismerteti a kérelem tartalmát, melyben a KLIK az iskola működtetési költségeire 
tesz javaslatokat. 
A polgármester elmondja, hogy az áramdíj méréséhez szükséges almérő felszerelését megteheti a 
KLIK, de az önkormányzatnak nem érdeke a költségek 50 %-ának megtérítése. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy az önkormányzat annak idején kifizette az áramhálózat 
fejlesztését, most még egyszer nem áll módunkban és nem is érdekünk fizetni az almérő 
kialakítását. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 3 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2016. (X. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (9024 Győr, Nádor tér 4.) 
által megküldött vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatára az 
alábbi javaslatot teszi: 
Elektromos áram: Dunaszentpál Község Önkormányzata a 

korábbi években pályázati és saját forrásból jelentős összegeket 
költött az iskolaépület felújítására, melynek többek között része 
volt az elektromos hálózat és központ felújítása is. Ezért a jövőben 
az önkormányzat nem kíván további forrásokat erre a célra 
bevonni, így amennyiben a KLIK almérő beszerelését tartja 
szükségesnek, úgy annak fedezetét az Intézményfenntartónak kell 
biztosítani. 
Távfelügyelet és riasztórendszer karbantartása: Dunaszentpál 

Község Önkormányzata a jövőben is fenntartja ajánlatát arra 
vonatkozóan, hogy a távfelügyelet díját és a riasztórendszer 
karbantartását 100%-ban finanszírozza. Amennyiben a KLIK 
ragaszkodk a rendszer megosztásához, annak esetleges költségét 
az Intézményfenntartónak kell biztosítani. Az átszámlázás az 
önkormányzat részéről nem jelent megoldást, így azt a képviselő-
testület nem támogatja. 
Telefon: Dunaszentpál Község Önkormányzata Varga Klára 

számára díjmentesen biztosít egy mobil telefont, korlátlan 
használat mellett, melynek legdrágább percdíja bruttó 5 Ft/perc. 
Amennyiben a vezetékes telefont visszamigrálják, abban az 
esetben az önkormányzat a továbbiakban nem biztosítja a 
mobiltelefont az Iskola részére. 
Internet-, víz-, hulladék-, gázszolgáltatás: a Tankerület kössön 
szerződést a szolgáltatókkal feladatellátásra. 
Karbantartás, takarítás, iskolaudvar rendben tartása: a 

képviselő-testület javasolja, hogy az eddigi gyakorlat szerint a 
Tankerület és az Önkormányzat (2017. január 1-jétől a 
Dunaszentpáli Nonprofit Kft.) között kerüljön szerződés 
megkötésre. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a javaslatot 
küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
tanácsi képviselője megbízásának visszavonásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás esetében társulási tanácsi képviselőként Dunaszentpál Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Friderics Cecília nagyszentjánosi polgármester asszonyt 
delegálta. A Képviselő-testület ezt a döntést 2011. november 30-án a 85/2011. (XI. 30.) 
határozattal fogadta el. 
 
A polgármester ismerteti a társulási tanácsba delegált képviselő visszavonásának okait. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 3 fő, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2016. (X. 26.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási tanácsába Győr 1. régió képviselőjeként delegált 
Friderics Cecília polgármester asszony megbízását azonnali 
hatállyal visszavonja. Felhatalmazza egyúttal Csontos Attila 
polgármestert a társulási tanácsban Dunaszentpál Község 
Önkormányzatának képviseletére. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10-11. mellékletét képezi.) 

 
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 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2016. (X. 26.) 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 3 fő, 
a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
132/2016. (X. 26.) 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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