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

 
Iktatószám: II/23-7/2018. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. június 20-án 18:00 órakor 

az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
Csontos Attila polgármester 
Szabó Lajos alpolgármester 
Szabó József képviselő 
Kádi László képviselő 
Vass László képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: 
Varga Klára, a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli telephelyének képviselője 
Pápai Flóriánné, a Duna-Gyöngye Óvoda vezetője 
Jankó Ernő Rábakész Kft. képviselője 
Halászi Eszter Rábakész Kft. munkatársa 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Varga Klára 
tanárnőt, Pápai Flóriánné óvodavezetőt, Jankó Ernő és Halász Esztert a Rábakész Kft. képviselőit. 
Elmondja, hogy Szabó József képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt később 
érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Kádi László és Vass László 
képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok kiegészítésére, miszerint a 
meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közül kikerül a „Döntés a Dunaszentpáli Nonprofit Kft. 
beszámolójáról”, helyette felveszi a „Döntés a Varga Lajos utca gáz közművesítéséről” szóló 
napirendet. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A Duna-Gyöngye Óvoda beszámolója, munkatervének értékelése 

2.) Tájékoztató a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Telephelyének 
működéséről 

3.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

4.) Döntés iskolakezdési támogatásáról 

5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Településrendezési terv és HÉSZ elfogadása 

b) Döntés a házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadásáról 

c) Döntés a Varga Lajos utca gáz közművesítéséről 

6.) 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 4 fő, a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2018. (VI. 20.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. június 20-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.) 
 
A Duna-Gyöngye Óvoda beszámolója, munkatervének értékelése 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, nagyon 
köszöni az óvodavezető részletes beszámolóját, megkérdezi az óvodavezetőt, szeretné-e a 
beszámolóját kiegészíteni. 
 
Pápai Flóriánné óvodavezető elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. 
 
Pápai Flóriánné óvodavezető elmondja, hogy a Rábakész Kft. szolgáltatásával elégedett. Az 
óvodavezető elmondja, hogy a legnagyobb problémája, hogy szeptemberre óvónőt kell találnia, 
mindent megtesz annak érdekében, hogy ez sikerüljön. 
 
Szabó József képviselő 18.12 órakor megérkezett a testületi ülésre. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2018. (VI. 20.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó 
szakmai beszámolóját és a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó 
munkatervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 Pápai Flóriánné óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Telephelyének 
működéséről 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
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Varga Klára tanárnő elmondja, hogy a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola igazgatója Battyányiné 
Varga Mária kérte meg, hogy a dunaszentpáli telephely működéséről számoljon be. A tanárnő 
elmondja, hogy van két SNI kisgyermek, akik sokkal több figyelmet igényelnek. 
Tájékoztatást ad arról, hogy nagyon jó eredményekkel zárták az évet a gyerekek, jól érzik magukat 
az iskolában és a versenyeken is nagyon szép eredményeket értek el. 
 
Megköszöni az önkormányzat segítségét, amivel támogatja az iskolát és a gyerekeket. 
 
Csontos Attila polgármester megkéri Varga Klárát, hogy pár mondatban jellemezze a 
gyermekétkeztetés helyzetét. 
 
Varga Klára tanárnő szerint mind a kollégái, mind a gyermekek elégedettek az étel mennyiségével 
és a minőségével is. 
 
Varga Klára tanárnő elmondja, hogy a színpadon lévő karnis megérett már egy cserére, ebben kéri 
az önkormányzat segítségét. 
 
Csontos Attila polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az iskolában a KLIKK kicseréli a 
gázkazánt. 
 
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 
64/2018. (VI. 20.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Telephelyének a 
2017/2018-es oktatási évről szóló tájékoztatóját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 Battyányiné Varga Mária igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a gyermekétkeztetésről szóló beszámolót az óvoda és 
az iskola beszámolója, illetve tájékoztatója tartalmazta, továbbá az érintett vezetők arról szóban is 
beszámoltak. 
 
Jankó Ernő a Rábakész Kft képviselője elmondja, hogy nagy örömére szolgál, hogy elégedettek az 
intézmények az étkeztetéssel és az egészséges újdonságokat is szeretik a gyerekek. 
Elmondja, hogy nagyon fontos, hogy a pedagógusok és a szülők is támogassák az egészséges 
étkeztetés elterjedését. 
 
Halászi Eszter a Rábakész Kft. képviselője ismerteti, hogy milyen szabályok szerint kell 
összeállítani nekik az étrendet az egészségesebb táplálkozásra törekedve. 
 
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 
65/2018. (VI. 20.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Pápai Flóriánné, Varga Klára, Jankó Ernő és Halászi Eszter 18.32 órakor távoznak a testületi 
ülésről. 
 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Döntés iskolakezdési támogatásról 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
az előterjesztést, elmondja, hogy pontos összeget nem tud mondani mivel az árajánlat még nem 
érkezett meg, de minden évben összesen 150-170 ezer forint körüli összeg volt a füzetcsomag. 
 
Elmondja, hogy minden év augusztusában szokták megkapni az iskolás gyerekek a 
füzetcsomagot, idén is szeretné az önkormányzat a dunaszentpáli iskolás gyerekeket a 
füzetcsomag beszerzésével támogatni. 
 
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 
66/2018. (VI. 20.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a dunaszentpáli iskolások részére a füzetcsomagok 
megvásárlását. A Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó alsó 
és felső tagozatos, dunaszentpáli lakóhellyel rendelkező, továbbá 
a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Telephelyére 
járó, dunaszentpáli lakóhellyel rendelkező tanulók részére az 
iskolakezdéshez szükséges füzetcsomag megvásárlását az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

 
 
5.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Településrendezési terv és HÉSZ elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 
A polgármester elmondja, hogy a településrendezési terv módosításának teljes eljárása 
befejeződött. 
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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 
67/2018. (VI. 20.) határozata 
 

 Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és az Étv. 6. § (1) 
bekezdése, illetve a 6/A. § (3) bekezdése értelmében a település 
képviselő-testülete a település közigazgatási területére 
vonatkozóan az Dunaszentpál Község képviselő-testülete 7/2016. 
(I.27.) számú határozatával jóváhagyott szerkezeti tervét az RT - 
1/M rajzszámú, 17096 munkaszámú terv szerint az alábbiakban 
módosítja: 

   A 109/9 hrsz-ú, jelenleg zöldterület besorolású, 
önkormányzati terület különleges beépítésre nem szánt köztér 
területté (Kb-kt) módosul. 

  E határozat melléklete a RT - 1/M rajzszámú, 17096 
munkaszámú „Településszerkezeti tervmódosítás” megnevezésű 
tervlap. 
 
Felelős:  Csontos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
A témával 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 
a helyi építési szabályzat 1/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
6/2018.(VI. 21.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
 
b) Döntés a házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, röviden 
ismerteti, hogy egy hatósági ellenőrzés miatt volt szükség a házi segítségnyújtás szakmai 
programjának felülvizsgálatára. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a szakmai programot. 
 
A témával 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 
68/2018. (VI. 20.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadta Dunaszentpál Község 
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Önkormányzatának házi segítségnyújtás szolgáltatás szakmai 
programjának módosítását. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
c) Döntés a Varga Lajos utca gáz közművesítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti 
a Varga Lajos utca lakóinak kérelmét. 
 
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 
69/2018. (VI. 20.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Dunaszentpál Varga Lajos utca gáz-közművesítési 
eljárás megindítását, azzal a feltétellel, hogy az ezzel járó 
költségekhez az önkormányzat nem járul hozzá. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8-9. mellékletét képezi.) 
 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a napirendi pontot. 
 
A témával 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 
70/2018. (VI. 20.) 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 
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