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

 
Iktatószám: II/1-9/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
mely készült Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. június 21-én 18:00 órakor 
az önkormányzati hivatal helyiségében tartott rendes, nyilvános üléséről. 

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

Szabó József képviselő 
 
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 
 
 
Csontos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Varga Klára tanárnőt 
és Pápai Flóriánné óvodavezetőt. Elmondja, hogy Szabó József képviselő jelezte, hogy nem tud 
jönni 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 közé felveszi a „Döntés Zsebedics Tibor árajánlatának 
elfogadásáról” 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) Döntés tűzoltóautó vásárlásáról 

b) Dunaszentpáli Nonprofit Kft. beszámolója 

c) Döntés Zsebedics Tibor árajánlatának elfogadásáról 

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 
70/2017. (VI. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. június 21-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 ismerteti beszámolóját, elmondja, hogy a beszámolójának 
tartalmával a jogszabályok által meghatározott kötelességeinek is eleget tett. Elmondja, hogy amit 
érdemes külön megemlíteni, hogy a következő nevelési évet 40 fővel kezdi meg az óvoda, 
amelyből 17 fő a nagycsoportos kisgyermek. 
Az óvodavezető elmondja, hogy szeptembertől a logopédiai és gyógypedagógiai vizsgálatokban 
változások mutatkoznak. Elmondja, hogy az óvodai programokat is részletesen leírta 
beszámolójában. Az év folyamán egy kolléganőjük elment, de időben tudták pótolni a hiányzó 
létszámot, az új kolléganő sikeresen beilleszkedett. Elmondja, hogy gyermekvédelem területén 
sokkal több feladat volt, mint korábban. Az óvodavezető tájékoztatásul közli, hogy Cseresznye 
Erika kolléganőjük minősítő vizsgát tett, nagyon jó eredménnyel. 
Elmondja, hogy az alapítványi jótékonysági bál nagyon jól sikerült, a bevétel összegéből a 
bútorrendelés folyamatban van. 
 
Vass László képviselő szerint a bált meg kellene majd ismételni, mivel véleménye szerint is 
nagyon jól sikerült. 
 
A témával 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 
71/2017. (VI. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Duna-Gyöngye Óvoda 2016/2017. 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 
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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. 
 
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 szerint az elmúlt egy évben nem történt változás amiatt, hogy a telephelyként működik 
tovább az iskola és nem tagiskolaként. 
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 kérdése, hogy mi a helyzet nyelvoktatással kapcsolatosan. 
 
Varga Klára tanárnő elmondja, hogy a KLIK döntése miatt 10 fő alatt nem lehet két nyelvet oktatni, 
úgy néz ki, hogy csak német nyelv oktatása lesz megoldható szeptembertől, mivel a többség ezt a 
nyelvet választotta. 
 
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. 
 
Csontos Attila polgármester megemlíti, hogy lesz egy hulladék roadshow, amin szeretné, hogy a 
két intézmény, azaz az óvoda és az iskola közösen vegyen részt. 
 
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 
72/2017. (VI. 21.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola Dunaszentpáli Telephelyének a 
2016/2017-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. 
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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 
73/2017. (VI. 21.) határozata 

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

 
 
Pápai Flóriánné és Varga Klára 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 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 
74/2017. (VI. 21.) határozata 
 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetköz.Net Kft. (9172 Győrzámoly, Erdősor u. 16.; képviseli: 
Borbényi András ügyvezető) által adott bruttó 173.764 forint 
összegű árajánlatot a füzetcsomagok megvásárlására elfogadja. 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 2017. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
 
5.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés tűzoltóautó vásárlásáról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
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Csontos Attila polgármester elmondja, hogy Füredi József aktív, lelkes munkájának köszönhetően 
és Szabó Péter, valamint Szabó Lajos háttértámogatásával nagyon szépen alakul az önkéntes 
tűzoltók munkája, összetartása. 
A polgármester elmondja, hogy idén először kapott az egyesület a győri tűzoltóságtól pályázati 
pénzt. Elmondja, hogy a Rába Front Kft. eladásra kínál egy jó állapotú tűzoltóautót bruttó 500.000 
forintért, a tűzoltóink szeretnék ezt az autót megvásárolni. A polgármester elmondja, hogy az éves 
fenntartási díja ennek az autónak kb. 150.000 forint, mivel minden évben műszaki vizsgáztatni kell. 
A polgármester álláspontja szerint ez lenne a továbblépés alapja. 
 
Kádi László képviselő kérdése, hogy útdíjköteles-e a tűzoltóautó. 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy valószínűleg nem, de utánajár a kérdésnek. 
Elmondja, hogy a későbbiekben a tűzoltószertárral kapcsolatosan így pályázatokat is be lehet 
nyújtani. Füredi József és a testvére vállalta, hogy a tűzoltó szertár tetejét meghosszabbítva 
ideiglenes tetőt biztosítanának a tűzoltóautónak. 
A járművet a Dunaszentpáli Nonprofit Kft. vásárolná meg, az üzembentartó a Dunaszentpáli 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület lenne. 
Javasolja a tűzoltóautó 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 
75/2017. (VI. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a RÁBA Front Kft-től (9027 Győr, Martin út 1.) használt 
tűzoltóautó megvásárlását 500.000 forint értékben. A tűzoltóautó 
megvásárlásával megbízza a Dunaszentpáli Településfejlesztési 
Nonprofit Kft. (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 2.) önkormányzati 
gazdasági társaságot. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Dunaszentpáli Nonprofit Kft. beszámolója 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, röviden 
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 
76/2017. (VI. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszentpáli Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját a mellékelt 
tartalom szerint elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Kiss Szabolcs ügyvezető 
Határidő: azonnal 
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c) Döntés Zsebedics Tibor árajánlatának elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 
Csontos Attila polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
Véleménye szerint a lakásóvodára ráférne már egy teljes falfestés. A polgármester elmondja, 
hogy ez a költség az óvoda költségvetését terhelné. 
 
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 
77/2017. (VI. 21.) határozata 

 
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Zsebedics Tibor ev. (9175 Dunaszentpál, Kis u. 1/A.) a 
Duna-Gyöngye Óvoda lakásóvoda helyiségeinek teljes 
falfestéséről szóló bruttó 274.320 forintos árajánlatát a mellékelt 
tartalom szerint. A lakásóvoda teljes falfestéséhez szükséges 
összeget a Duna-Gyöngye Óvoda 2017. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Csontos Attila polgármester 

 Pápai Flóriánné óvodavezető 
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 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 
78/2017. (VI. 21.) 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: 
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