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

 
Iktatószám: II/1-9/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. június 29-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: 

Paárné Pápai Julietta általános önkormányzati ügyintéző 
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 munkahelyi 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 „Döntés a dunaszentpáli önkormányzati építési telkek ajánlat útján történő 
értékesítésének lehetőségéről”; „Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó dunaszentpáli 
iskolások füzetcsomagjának megvásárlásáról” 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) Duna-Gyöngye Óvoda házirendjének elfogadása 

b) Döntés a dunaszentpáli önkormányzati építési telkek ajánlat útján történő 
értékesítésének lehetőségéről 

c) Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó dunaszentpáli iskolások 
füzetcsomagjának megvásárlásáról 

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 
83/2016. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. június 29-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. 
 
Pápai Flóriánné óvodavezető ismerteti beszámolóját, elmondja, hogy a beszámolójának 
tartalmával a kormány által kiadott kötelességeinek is eleget tett. 
Az óvodában alkalmazott négy óvónő megfelelő végzettséggel rendelkezik. Elmondja, hogy az 
óvoda épületével minden rendben van és az udvari játékok ellenőrzésénél felmerült hibás elemek 
is eltávolításra kerültek. Az óvodavezető elmondja, hogy az óvoda berendezése nagy részben 
elavult, cserére szorulna. 
Elmondja, hogy az idei évet 37 gyermekkel zárták és a következő évben sem változik a létszám. 
Az óvodavezető elmondja, hogy a logopédiai és a gyógypedagógiai foglalkozásokra továbbiakban 
is nagy szükség van. Elmondja, hogy mindegyik megtartott rendezvényük nagyon jól sikerült. 
Nagyon büszke, hogy az óvoda elnyerte a zöld óvoda címet és nem olyan régen pedig a 
biztonságos óvoda címet is magukénak tudhatják. 
Az óvodavezető elmondja, hogy a szülői elégedettségi felmérés is megtörtént, jó eredménnyel 
zárult. Elmondja, hogy nagyon meg van elégedve a nevelőtestülettel is. 
 
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 
84/2016. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 
szakmai beszámolóját és a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 
munkatervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
 Pápai Flóriánné óvodavezető 
Határidő: azonnal 
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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. 
 
Varga Klára tagiskola vezető ismerteti beszámolóját, kiemeli, hogy a dunaszegi felső tagozatba 
lépő diákokkal elégedettek a tanárok, mivel nagyon jól elsajátítják az alapokat. A napközis tábor 
idén is nagyon jól sikerült. A versenyeken is szép eredményeket értek el. A munkatervben 
szerepeltetett programok mind megvalósultak. 
Elmondja, hogy változás történik az iskola életében, mivel a KLIK Győri Tankerületének 
kezdeményezésére a Dunaszentpáli Tagiskolát telephellyé alakítják át, költséghatékonysági 
szempontokra hivatkozva. Ezáltal 2016. szeptember 1-től a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola egy 
kihelyezett osztályaként működik tovább az iskola, ahová már külön vezető nem kell, egyik tanár 
óraszámát is lecsökkentik. Varga Klára elmondja, hogy még nem alakult ki, hogy alakul ez a 
gyakorlatban. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy a Győri Tankerület vezetőjével beszélt telefonon, aki 
elmondta, hogy csak a költséghatékonyságra hivatkozva történt a változás, a vezető több 
kérdésére nem tudott egyértelmű választ adni. 
 
Vass László képviselő kérdése, hogy a helyi vezetői feladatokat ki fogja elvégezni. 
 
Varga Klára tagiskola vezető elmondja, hogy valószínű, hogy neki kell, de majd kialakul. 
 
Csontos Attila polgármester megköszöni a tanítók egész éves 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: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2016. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Tagiskolájának 
a 2015/2016-os oktatási évről szóló tájékoztatóját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Varga Klára tagiskola vezető 
Határidő: azonnal 

 
 
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 ismerteti a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos pozitív és negatív 
észrevételeit, elmondja, hogy az étel minőségével alapjában nincs gond, de a konyha 
tisztántartásával kapcsolatban vannak fenntartásai. Nincs meg a konyha takarításához szükséges 
tisztítószer és nagy a fertőzésveszély. Alapvető dolgok hiányoznak a konyha tisztántartásához és 
a konyhai alkalmazott hozzáállásával is gondok vannak. 
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Az óvodavezető elmondja, hogy az eszközök is nagyon hiányosak, a heti étlap is mindig későn 
érkezik, néha a befizetett összeg töredékét sem kapják meg ételben a gyerekek. 
 
Varga Klára tagiskola vezető elmondja, hogy főleg a hétfői reggeli mennyiségével és minőségével 
vannak problémái. 
 
Csontos Attila polgármester is elmondja, hogy nagyon zavarja, hogy a reggelit nem frissen kapják 
a gyerekek, hanem már előző nap ideszállítják. 
A polgármester elmondja, hogy a vállalkozóval többször beszélt ezekről a problémákról, de ő 
szerinte rendben vannak így a dolgok. 
Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot egy szakértővel, aki ellenőrizte a konyhát, hogy milyen 
hiányosságok vannak, mi az, ami megfelelő és mi az, ami nem. Elmondja, hogy ez a szakértő 
szeptemberben tart egy előadást az iskolában és az óvodában dolgozók részére, hogy mit kellene 
betartani, betartatni. 
 
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 
86/2016. (VI. 29.) határozata 

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

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntés igénylő ügyek 

 
a) Duna-Gyöngye Óvoda házirendjének elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kéri, 
hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek esetében ne a családsegítő neve, hanem 
a feladatot ellátó intézmény kerüljön megjelölésre. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a szövegben a polgármesteri hivatalt önkormányzati 
hivatalra kell javítani. 
 
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 
87/2016. (VI. 29.) határozata 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda házirendjét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Pápai Flóriánné óvodavezető 
Határidő: azonnal 
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b) Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó dunaszentpáli iskolások 

füzetcsomagjának megvásárlásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. 
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 4 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2016. (VI. 29.) 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 Telephelyére járó tanulók részére 
az iskolakezdéshez szükséges füzetcsomag megvásárlását az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
Varga Klára tagiskola vezető és Pápai Flóriánné óvodavezető 19:00 órakor távoznak a testületi 
ülésről. 
 
 
c) Döntés a dunaszentpáli önkormányzati építési telkek ajánlat útján történő 

értékesítésének lehetőségéről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzati telkeket nem sikerült árverés útján 
értékesíteni. A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat vagyonrendelete lehetőséget 
biztosít ajánlat alapján történő értékesítésre. 
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a korábban meghatározott m2 árakon a telkeket az 
önkormányzat értékesíthesse. 
Elmondja, hogy a korábban már megvásárlásra felkínált Kossuth Lajos utcai telket csak abban az 
esetben van módja az önkormányzatnak megvásárolni, ha bevételre tesz szert másik 
önkormányzati telek eladásából. 
 
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 
89/2016. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Csontos Attila polgármestert az önkormányzati 
tulajdonú építési ingatlanok ajánlat útján történő értékesítésére. A 
Dunaszentpál, Szél utca 185/1, 185/2, 185/3, 185/4 hrsz-ú 
ingatlanok 2.500 Ft/m2, a Kossuth Lajos utca 152, 153, 155 hrsz-ú 
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ingatlanok 4.000 Ft/m2, Rét utca 272/40 hrsz-ú ingatlan 3.000 
Ft/m2 minimális ajánlati áron kerülhetnek értékesítésre. 
 
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 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6-7. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester ismerteti a napirendi pontot. 
 
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 
90/2016. (VI. 29.) 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 

 
 
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 
91/2016. (VI. 29.) határozata 

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

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Varga Csaba sportelnök lemondása miatt az új elnök 
Szabó József lett, ő intézi tovább az egyesület dolgait. 
 
Csontos Attila polgármester felkéri Vass László képviselőt a kertészetben termelt zöldségek 
árusítására. 
 
Vass László képviselő szívesen vállalja ezt a feladatot. 
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