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

 
Iktatószám: II/1-13/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. október 25-én 18:00 órakor 
az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről 

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

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 betegápoló 
Kovács Tímea igazgatási előadó 
 
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 betegápolót. Elmondja, hogy Szabó József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt később 
fog megérkezni, 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 Kádi László képviselőt. A polgármester javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok 
kiegészítésére, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi: „Döntés ingatlanközvetítő cég 
váltásáról”. A polgármester javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 

2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

3.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

b) Döntés a vízkárelhárítási terv készítéséről 

c) Döntés napelemes kiserőmű telepítéséről 

d) Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról 

e) Döntés ingatlanközvetítő cég váltásáról 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 

önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
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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 
98/2017. (X. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. október 25-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 beszámolóból is jól látni, hogy folyamatosan 
emelkedik a gyermeklétszám, ami nagyon jó hír, de a doktornő vajon mennyire leterhelt a magas 
gyermeklétszám miatt. 
 
Dr. Kelemen Ágnes doktornő elmondja, hogy sokáig ez nem tartható állapot, egy-két éven belül fel 
kell osztani a körzetet. 
A doktornő felhívja a figyelmet az újfajta védőoltásra, amit támogathatna az önkormányzat és több 
alkalommal is a lakosság figyelmébe kellene ajánlani az oltások támogatását. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a jövőben többször felhívják a lakosság figyelmét az 
oltások támogatására és a határidők is kiszélesítésre kerülnek. 
 
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 
99/2017. (X. 25.) határozata 

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

 dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos 
Határidő: azonnal 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a védőnő részletes beszámolóját is megkapta 
mindenki, a védőnőnek is nagyon jó a kapcsolata az intézményekkel. 
 
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 
100/2017. (X. 25.) 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. Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. 
 
Dr. Környei Miklós háziorvos elmondja, hogy nagyon nagy stabilitás mutatkozik az orvos – beteg 
találkozásokat figyelembe véve. 
 
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 
101/2017. (X. 25.) 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 Biró Hajnalka házi betegápolónak tartalmas 
beszámolóját, megkérdezi, hogy beszámolóját kívánja-e kiegészíteni. 
 
Biró Hajnalka házi betegápoló a beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, de nagyon köszöni a sok 
segítséget az önkormányzat dolgozóinak és a falu lakosságának is. 
 
Dr. Környei Miklós háziorvos elmondja, hogy Biró Hajnalka nagyon lelkiismeretesen végzi 
munkáját, sőt még sokszor többet is vállal, mint ami a feladata lenne. 
 
Biró Hajnalka házi betegápoló 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. 
 
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 
102/2017. (X. 25.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi segítségnyújtásról készített beszámolót a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Biró Hajnalka házi betegápoló 
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, Kissné Szigony Anett 
védőnő és Biró Hajnalka házi betegápoló 18:20 órakor távoznak a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. és 7. mellékletét képezi.) 

 
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti, 
hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletből miért kellett újat alkotni. 
 
Kádi László képviselő kérése, hogy a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama a sírbolt, 
kripta kivételével 25 év legyen. 
 
A Képviselő-testület egyetért, hogy a ravatalozó használatáért ne kérjen az önkormányzat bérleti 
díjat. 
 
A témával kapcsolatban további 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 temetőkről és a temetkezésről szóló 
11/2017. (X. 31.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
 
Csontos Attila polgármester örömmel értesíti a képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztérium 
által kiírt szociális tűzifával kapcsolatos pályázaton nyert az önkormányzat 42 m3 tűzifát. 
A polgármester részletesen ismerteti, hogy a 42 m3 fát 800.100 Ft bruttó összegért fogja 
beszerezni az önkormányzat a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt-től. 
 
Csontos Attila polgármester kéri a javaslatokat a rendelet megalkotásához, hogy a lakosság milyen 
körében kerüljön kiosztásra a tűzifa és a tavalyihoz hasonlóan a jövedelem határokat is meg 
kellene határozni. 
 
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. 
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A képviselő-testület támogatja a 25 %-os emelést a tavalyi jövedelemhatárokhoz képest. 
 
A témával kapcsolatban további 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 természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 
12/2017. (X. 31.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
 
3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgált dokumentációját mindenki megkapta. A polgármester elmondja, hogy kétévente 
szükséges ezt a programot felülvizsgálni és ötévente egy újat készíteni, az új HEP készítése 2018. 
évben lesz aktuális. 
 
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 
103/2017. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszentpál Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgált dokumentációját a mellékelt 
tartalommal elfogadja 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés vízkárelhárítási terv készítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az ellenőrzések során folyton felmerül a vízkárelhárítási 
terv hiánya, ami kötelező dokumentum. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, jelenleg 
nem tartja lehetségesnek vízkárelhárítási terv készítését, ezért javasolja a jövő évi költségvetés 
tárgyalásánál térjenek vissza erre a napirendi pontra. 
 
A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával. 
 
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 
104/2017. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
vízkárelhárítási terv készítésének napirendjét a 2018. évi 
költségvetés tárgyalásának időpontjára elnapolja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szabó József képviselő 19:10 órakor megérkezik a képviselő-testületi ülésre. 

 
 
c) Döntés napelemes kiserőmű telepítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta ismerteti a 
napelemes kiserőmű telepítésével kapcsolatos ismereteket, lehetőségeket. 
 
A képviselő-testület javasolja a napelemes kiserőmű telepítésével kapcsolatos további tárgyalások 
folytatását. 
 
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 
105/2017. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a napelemes kiserőmű telepítésével 
kapcsolatos tárgyalások folytatására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 
 

Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a kétkörös lakossági fórumon nagyon csekély volt az 
érdeklődő, a szakhatóságok által a véleményezési eljárás megtörtént, a képviselő-testületnek a 
végleges településképi arculati kézikönyvet kell elfogadni. 
 
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 
106/2017. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszentpál Község Településképi Arculati Kézikönyvét a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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e) Döntés ingatlanközvetítő cég váltásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.) 
 

Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Stop Ingatlan Trade Kft. korábbi árajánlatánál, 
amelyben 250.000 forint + ÁFA / ingatlan összegért vállalták az ingatlanok eladást, az NKI-ngatlan 
Bt. kedvezőbb árajánlatot adott az önkormányzatnak, az ingatlanközvetítő cég 200.000 forint + 
ÁFA / ingatlan összegért vállalja az eladást. 
A polgármester javasolja a korábbi megállapodás felbontását és az újabb szerződéskötést. 
 
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 
107/2017. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Stop Ingatlan Trade Kft. 
(9021 Győr, Aradi vértanúk útja 2-4.) ingatlanközvetítő céggel a 
szerződést felbontsa és helyette az NKI-ngatlan Bt.-vel (9024 
Győr, Lahner György u. 6.) kössön megbízási szerződést, melyben 
200.000 + ÁFA / ingatlan összegért vállalja az ingatlanok eladását. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14-15. mellékletét képezi.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 
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 
108/2017. (X. 25.) 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. 
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