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

 
 
Iktatószám: II/1-9/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. június 24-én 18:00 órakor 
az önkormányzati hivatal 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 vannak: 

Varga Klára, a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Tagiskola vezetője 
Pápai Flóriánné, a Duna-Gyöngye Óvoda vezetője 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Varga Klára 
tagiskola vezetőt és Pápai Flóriánné óvodavezetőt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 
tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a testületet, hogy Kádi 
László képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Szabó Lajos alpolgármestert és Vass László képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok kiegészítésére, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé 
felveszi a Dunaszentpál, Kossuth Lajos utca 35. szám alatti ingatlan megvásárlása; Döntés 
rendőrkapitány kinevezésének támogatásáról; Hozzájárulás a Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub névhasználatához napirendeket. 

 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A Duna-Gyöngye Óvoda beszámolója, munkatervének értékelése 

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

3.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

4.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Dunaszentpál, Kossuth Lajos utca 35. szám alatti ingatlan megvásárlása 

b) Döntés rendőrkapitány kinevezésének támogatásáról 

c) Hozzájárulás a Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub névhasználatához 

5.) 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 
59/2015. (VI. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. június 24-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. 
 
Pápai Flóriánné óvodavezető ismerteti beszámolóját, elmondja, hogy nagyon örül, hogy 
Dunaszegről jelenleg hat kisgyermek jár ide óvodába. A létszámot tekintve 38 fő gyermekkel indul 
az óvoda szeptemberben, ami nagyon nagy odafigyelést igényel mind a létszám mind a vegyes 
életkor miatt is. 
 
Pápai Flóriánné óvodavezető elmondja, hogy fakultatív programokat is tartanak délutánonként az 
óvodában, zumbát és népi játékos foglalkozást. A továbbképzések elvégzése folyamatosan 
működik. A munkatervet 100%-osan teljesítették. Szülői elégedettségi felmérés eredménye is jól 
alakult. 
 
Szabó József képviselő gratulál a vezető óvónőnek kiváló munkájukért. 
 
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 
60/2015. (VI. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó 
szakmai beszámolóját és a 2015/2016. 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 Tagiskolája 
működéséről 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
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Varga Klára tagiskola vezető ismerteti beszámolóját, kiemeli, hogy a napközis tábor idén is nagyon 
jól sikerült. A versenyeken is nagyon szép eredményeket értek el. 
 
Varga Klára tagiskola vezető megköszöni a képviselő-testületnek az iskola támogatását, mind a 
füzetcsomag, mind az úszásoktatáshoz való hozzájárulás tekintetében. 
 
Varga Klára tagiskola vezető kéri a polgármestert, hogy az iskolaudvar fejlesztéséhez az 
önkormányzat hozzájárulhatna lehetőségéhez mérten. 
 
Szabó József képviselő kérdése, hogy milyen koncepciója van az iskolának arra, hogy a létszám 
növekedjen, kevésnek tartja a gyermeklétszámot az óvodai nevelésben résztvevők számához 
képest. 
 
Varga Klára tagiskola vezető elmondja, hogy nagyon sok programjuk van az iskolában, melyre az 
óvodás gyermekeket is várják, illetve rendezvényeken is szerepelnek. A szülő szabadon dönthet 
az iskola választásakor. Szerinte szépen alakul a létszám, 21 fővel indul a szeptemberi tanév. 
 
Csontos Attila polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Szabó Lajos alpolgármesternek 
halaszthatatlan ügy miatt 10 percre el kellett mennie. 

 
Csontos Attila polgármester megköszöni a beszámolók elkészítését, a lelkiismeretes pedagógiai 
munkát, a nyárra jó pihenést kíván. 
 
A napirendi ponttal 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 
61/2015. (VI. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Tagiskolájának 
a 2014/2015-ös oktatási évről szóló tájékoztatóját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Varga Klára tagiskola vezető 
Határidő: azonnal 

 
Varga Klára tagiskola vezető 18:30 órakor távozik a testületi ülésről. 
 
 
3.) napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a gyermekétkeztetésről szóló beszámoló a képviselők 
részére megküldésre került. 
 
Pápai Flóriánné óvodavezető elmondja, hogy elégedettek az étkeztetéssel. Kérdezi, hogy ha a 
konyha helyiségeiből nem mindegyik kihasznált, akkor van-e rá lehetőség, hogy sószobának vagy 
fejlesztő szobának valamelyik helyiséget a fenntartó kialakítsa. Az óvodavezető elmondja, ha van 
rá lehetőség, akkor egy vízadagoló beüzemelését is szeretné kérni az óvodába. 
 
Szabó Lajos alpolgármester 18:37 órakor visszatért az ülésre. 

 
Csontos Attila polgármester támogatja a sószoba kialakítását. 
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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 
62/2015. (VI. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés helyzetéről szóló beszámolót a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő. azonnal 

 
Pápai Flóriánné óvodavezető 18.43 órakor távozik a testületi ülésről. 

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntés igénylő ügyek 
 
a) Dunaszentpál, Kossuth Lajos u. 35. szám alatti ingatlan megvásárlása 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy korábban már volt próbálkozás ennek a teleknek a 
megvásárlására, ami különböző okok miatt nem sikerült. A telek mellett egy önkormányzati 
ingatlan található. Ezek a telkek 700-750 m2 nagyságúak. Ennek az ingatlannak a tulajdonosa 
gyámság alatt áll, így a gyámhatóságnak is hozzá kell járulnia az eladáshoz, de ahhoz szükség 
van egy hivatalos értékbecslésre. Az értékbecslés jövő héten fog megtörténni, melynek költsége 
körülbelül 25.000 Ft. 
 
Szabó József képviselő elmondja, hogy mindenképp érdemes lenne megvásárolni ezt a telket. 
 
Szabó Lajos alpolgármester is támogatja a telek megvásárlását. 
 
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 
63/2015. (VI. 24.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg 
kívánja vásárolni a 9175 Dunaszentpál, Kossuth Lajos u. 35. szám 
alatti, 152 helyrajzi számú ingatlant. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
egyeztetések lefolytatásra és vételi ajánlat tételére az elvégzésre 
kerülő értékbecslésben foglaltak szerint, de legfeljebb 2 millió forint 
összegben. Felhatalmazza továbbá a polgármestert az ingatlan 
vételével kapcsolatos intézkedések lebonyolítására és minden, az 
adásvétellel kapcsolatos dokumentáció aláírására. 
 
A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2015. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2015. július 31. 
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b) Döntés rendőrkapitány kinevezésének támogatásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, melyből kiderül, 
hogy a győri rendőrkapitányt leváltották, a leendő rendőrkapitány kinevezéséhez a megyei rendőr-
főkapitány megkérte a képviselő-testületek hozzájárulását. 
 
Csontos Attila polgármester kéri, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá az új rendőrkapitány 
kinevezéséhez. 
 
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 
64/2015. (VI. 24.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Váczi Attila r. alezredes kinevezését a Győri 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Hozzájárulás a Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub névhasználatához 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy már korábban döntött a képviselő-testület a 
Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub kulturális egyesület megalakításának támogatásáról, 
azonban akkor nem döntött arról, hogy a nyugdíjas klub az elnevezésében használhassa a 
település nevét. 
 
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 
65/2015. (VI. 24.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Dunaszentpáli Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
elnevezésben a Dunaszentpál név használatához. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 

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

 
Csontos Attila polgármester ismerteti a napirendi pontot. 
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