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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
I/1-1/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. január 26-án 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 
Babos Attila polgármester 
Nagy Károly alpolgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Igazoltan távolmaradt:  
Cseh Gábor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen:  
Németh Gyula a TALENT-PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője 
Márton Attiláné igazgatási előadó 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy 7 fő képviselő 
közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Nagy Károly alpolgármestert és Csala László képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti 4.) napirend b) pontját (Döntést 
igénylő ügyek – Az önkormányzat tulajdonát képező Dunaszeg, Országút u. 3/B. szám alatti 456/1 
helyrajzi számú, kivett lakóház, gazdasági épület, gyógyszertár és udvar besorolású ingatlan 
értékesítésével kapcsolatos fizetési határidők módosítása) és f) pontját (Döntést igénylő ügyek – 
Ferenczné Reichardt Margaréta 9174 Dunaszeg, Erkel Ferenc u. 1. tanulmányi szerződése) nem 
tárgyalja, ugyanakkor a 4.) napirend f) pontjaként felveszi Molnár Éva Győrzámoly, Hunyadi u. 21. 
(Dunaszeg, Iskola u. 67/4 hrsz-ú ingatlanra) közműfejlesztési hozzájárulás kérése napirendi 
pontot, továbbá i) pontként az Önkormányzati ingatlanok vételárának megállapítása napirendi 
pontot. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójának 

jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, 2015. évi költségvetésének elfogadása 
 
2.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
 
3.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
 
4.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) Dunaszeg, Országút u. 458 hrsz-ú telekre tervezendő kerékpáros pihenő és 
közösségi tér átalakítás, udvari kemence építés terveinek készítése 

b) Visegrádi Alap 2015 pályázat 
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c) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

d) Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetének fenntartásához 
szükséges támogatás biztosítása 

e) Czinger Attiláné Dunaszeg, Petőfi u. 4. (Dunaszeg, Hunyadi u. 591/3 hrsz-ú 
ingatlanra) közműfejlesztési hozzájárulás 

f) Molnár Éva Győrzámoly, Hunyadi u. 21. (Dunaszeg, Iskola u. 67/4 hrsz-ú ingatlanra) 
közműfejlesztési hozzájárulás 

g) Településrendezési szerződések megkötésének szabályozása (rendeletalkotás) 
h) Konténeres lomtalanítás kérése a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-tól 
i) Önkormányzati ingatlanok vételárának megállapítása 

 
5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés 

közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 
fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nyilvános ülés napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. melléklete.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, 2015. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Felkéri a Képviselő-testület tagjait, 
hogy először a 2014. évi költségvetési beszámolóról, azt követően pedig a 2015. évi 
költségvetésről döntsenek. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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Babos Attila polgármester a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésével kapcsolatban 
elmondja, hogy a jelenlegi számadatok szerint egyik önkormányzatnak sem kell hozzájárulnia a 
hivatal működtetéséhez, azt az állami támogatás fedezi. A hivatal települési referenst szeretne 
alkalmazni március 1-től, aki a három önkormányzat tekintetében a pályázatfigyelési, monitoring 
feladatokat, valamint a civil szervezetekkel, lakossággal való kapcsolattartást látná el. Mindehhez 
magasan képzett munkaerőre van szükség, ehhez illeszkedő bérezéssel. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy ez nem okoz-e majd bérfeszültséget a kollégák között? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy ezt nem tartja valószínűnek. A közszférában a 7 éve 
változatlanul alacsony fizetések okoznak bérfeszültséget, nem a kollégák közötti eltérés, ami a 
bértábla előírásain alapul. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy miből fakad az anyakönyvi események és a népesség-
nyilvántartás adataiban látható eltárás? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy amennyiben képviselő úr a születések számára vagy a 
halálesetek számára gondol, akkor az eltérés abból adódik, hogy anyakönyvi eseményként jelenik 
meg egy helyi születés vagy haláleset, ugyanakkor pl. egy Győrben született gyermek az 
anyakönyvi események között nem, csak a népesség-nyilvántartási adatok között jelentkezik. 
 
Szabó Péter képviselő elmondja, hogy ösztönözni kellene a házasulandókat, hogy itt kössenek 
házasságot, mivel Dunaszegen ennél jóval több házasság volt az elmúlt években. 
 
Babos Attila polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e? Javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
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Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás 
van-e? Javasolja az önkormányzati költségvetés I. fordulóban történő elfogadását és a 
költségvetési rendelettervezet kidolgozását. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy a költségvetésbe kerüljön bele lakossági kommunikációra, 
kapcsolattartásra 1 millió forint. 
 
Szabó Péter, Szabó Géza és Bartha Gusztáv képviselők a felvetést támogatják, azzal, hogy 
magasabb összeg kerüljön meghatározásra. 
 
Babos Attila polgármester javasolja a költségvetési tervezet jóváhagyását azzal, hogy a javasolt 
célra a dologi kiadások között 2 millió forint kerüljön betervezésre. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
tervezetét az I. fordulóban a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a lakossággal való 
kommunikáció és kapcsolattartás megvalósítására a tervezettől 
eltérően 2 millió forint kerüljön betervezésre. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési 
rendelettervezet elkészítésére, egyúttal a polgármestert annak 
jogszabályi határidőben a képviselő-testület elé történő 
beterjesztésre. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. február 15. 

 
 
4.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
a) Dunaszeg, Országút u. 458 hrsz-ú telekre tervezendő kerékpáros pihenő és közösségi 

tér átalakítás, udvari kemence építés terveinek készítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
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Babos Attila polgármester ismerteti a Talent-Plan Kft. tervezési ajánlatát. Az elképzelést a 
vázlatterv tartalmazza. 
 
Németh Gyula ügyvezető bemutatja a képviselők részére a vázlatterveket. 
 
Nagy Károly alpolgármester javasolja, hogy mind a három pihenőszobának legyen vizesblokkja, a 
pihenőtérnek a kijárata pedig a kemence felé legyen. Kérdezi továbbá, hogy nem lehetséges-e a 
tetőtér beépítése, mivel korábban ez a lehetőség is felmerült. 
 
Németh Gyula ügyvezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a tetőtér beépítése előzetes szerkezeti 
vizsgálatok elvégzését kívánja meg, továbbá ez a beavatkozás már építési engedélyhez kötött. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy könnyűszerkezetű tetőről sem lehet szó? 
 
Németh Gyula ügyvezető elmondja, hogy ezt is csak szerkezetvizsgálati szakvélemény birtokában 
lehet megállapítani. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, Országút u. 458 hrsz-ú ingatlanra tervezendő 
kerékpáros pihenő és közösségi tér átalakítás, udvari kemence 
építés előterveinek készítésére 160.000 Ft + ÁFA tervezési 
díjat állapít meg a 2015. évi költségvetése terhére a Talent-Plan 
Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (9023 Győr, Richter 
János u. 11.) részére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megvalósításhoz szükséges anyagi forrás fedezetét biztosító 
pályázat dokumentációját előkészítse; felhatalmazza a 
bemutatott vázlattervek alapján az építési engedélyezési 
tervdokumentáció elkészíttetésére a Talent-Plan Kft. által; 
felhatalmazza továbbá a pályázati anyag elkészíttetésére, 
benyújtására és minden, a pályázati eljárás során szükségessé 
váló dokumentum aláírására. 
 
A Képviselő-testület a tervezéssel kapcsolatos költségeket, a 
pályázat elkészíttetésével kapcsolatos költségeket és a 
felmerülő pályázati önrészt a mindenkori költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázatban foglalt határidőben 

 
 
b) Visegrádi Alap 2015 pályázat 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Visegrádi Alap 2015 pályázat során több támogatható 
tevékenység benyújtására mutatkozik lehetőség a visegrádi országok együttműködésében. 
Dunaszeg község Szlovákiában található testvértelepülésével, Nádszeggel kíván határon átnyúló 
együttműködés keretében cserediák programot megvalósítani. A pályázat benyújtási határideje: 
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2015. március 1. Az elnyerhető összeg 6 ezer euróig terjedhet, a szükséges önrész mértéke 20 
százalék. Javasolja a Visegrádi Alap 2015 pályázat benyújtását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt 
kíván venni a Visegrádi Alap – Kis Pályázatok (Visegrad Fund 
2015 – Small Grand) elnevezésű pályázatban. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
anyag elkészíttetésére, benyújtására és minden, a pályázati 
eljárás során szükségessé váló dokumentum aláírására. 
 
A Képviselő-testület a pályázat elkészíttetésével kapcsolatos 
költségeket és a pályázati önrészt a 2015. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázatban foglalt határidőben 

 
 
c) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a szabályzatban bekövetkező változásokat és annak okait. 
Elmondja, hogy az Állami Számvevőszék más településeknél tett észrevétele alapján a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket szerepeltetni kell a szabályzatban, továbbá az elmúlt 
időszakban több olyan fontos változás következett be, ami szükségessé tette a felülvizsgálatot. 
Mégis, a módosítás legfőbb oka, hogy a hivatal 2015. évi költségvetésében szerepeltetett módon 
két fővel nő a tervezett köztisztviselői létszám, foglalkoztatásra kerülne Dunaszentpálon 1 fő 
általános önkormányzati előadó és Dunaszegen 1 fő települési referens. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
d) Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetének fenntartásához 

szükséges támogatás biztosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 



7/11 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület 
munkaszervezetét 2015. július 1-jét követően is fenntartja, 
annak 2015. második féléves működtetéséhez – az egyesületi 
tagdíjon felül – 50 Ft/ lakos összeggel hozzájárul. 
 
A 2008-2010. években az egyesület számára nyújtott 
kamatmentes kölcsön összegét a továbbiakban is a szervezet 
rendelkezésére bocsátja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Szigetköz-
Mosoni-sík LEADER Egyesület elnökét jelen határozatot 
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztassa, 
továbbá, hogy a 2015. évi lakosságarányos hozzájárulás 
önkormányzati költségvetésbe történő betervezéséről és 
átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: a döntés közlésének vonatkozásában a döntést 
követő 15. nap; a támogatás költségvetési tervezése 
vonatkozásában az éves költségvetés elfogadásának napja; a 
hozzájárulás átutalásának vonatkozásában 2015. július 1. 

 
 
e) Czinger Attiláné Dunaszeg, Petőfi u. 4. (Dunaszeg, Hunyadi u. 591/3 hrsz-ú ingatlanra) 

közműfejlesztési hozzájárulás 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti Czinger Attiláné, 9174 Dunaszeg, Petőfi u. 4. szám alatti lakos 
kérelmét a Dunaszeg, 591/3 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési hozzájárulásának kiegyenlítésére 
vonatkozóan. Kérelmében előadja, hogy a hozzájárulás megállapításánál vegye figyelembe a 
Képviselő-testület, hogy két kiskorú gyermekét egyedül neveli. 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege 577.500 Ft. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy 3 havi részletben fizesse meg a közműfejlesztési 
hozzájárulás összegét. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az igazolást az utolsó részlet befizetésénél kaphatja 
csak meg a kérelmező. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Czinger Attiláné, 9174 Dunaszeg, Petőfi Sándor utca 4. szám 
alatti lakos részére engedélyezi a Dunaszeg, Hunyadi u 591/3 
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hrsz-ú ingatlan tekintetében a kiépített közművekre (víz, 
csatorna, áram, aszfaltos út) történő csatlakozást. 
 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege: 577.500 Ft, azaz 
ötszázhetvenhétezer-ötszáz forint. 
 
A hozzájárulás megfizetése az alábbiak szerint alakul: 
 
2015. március 5-ig  192.500 Ft 
2015. április 5-ig  192.500 Ft 
2015. május 5-ig  192.500 Ft 
 
melyet az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11737007-15366612 
számú számlaszámára kell befizetni. 
 
A befizetésről szóló igazolást kérelmező a teljes hozzájárulás 
megfizetésekor kapja kézhez. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. február 15. 

 
 
f) Molnár Éva Győrzámoly, Hunyadi u. 21. (Dunaszeg, Iskola u. 67/4 hrsz-ú ingatlanra) 

közműfejlesztési hozzájárulás 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti Molnár Éva és Kocsis Róbert kérelmét a Dunaszeg, Iskola u. 
67/4 hrsz-ú ingatlan közműfejlesztési hozzájárulásának kiegyenlítésére vonatkozóan. 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege 577.500 Ft. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Molnár Éva, 9172 Győrzámoly, Hunyadi u. 22. és Kocsis 
Róbert, 9970 Szentgotthárd, Muskátli u. 15. szám alatti lakosok 
részére engedélyezi a Dunaszeg, Iskola u. 67/4 hrsz-ú ingatlan 
tekintetében a kiépített közművekre (víz, csatorna, áram, 
aszfaltos út) történő csatlakozást. 
 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege: 577.500 Ft, azaz 
ötszázhetvenhétezer-ötszáz forint, melyet egy összegben 2015. 
február 28-ig az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11737007-
15366612 számú számlaszámára kell befizetni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. február 15. 
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g) Településrendezési szerződések megkötésének szabályozása (rendeletalkotás) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
Németh Gyula ügyvezető elmondja, hogy a településrendezési szerződés megkötésére az építési 
törvény lehetőséget biztosít, ezzel általában a városok, nagyobb települések szoktak élni, de 
kisebb helyeken is lehet létjogosultsága, ilyen például Dunaszeg is, hiszen ez a szerződés 
biztosíthatja, hogy használatbavételi engedély csak akkor kerüljön kiadásra, ha a szerződésben 
foglalt feltételek teljesülnek például az utak kialakításával vagy egyéb közműellátással 
kapcsolatban. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy nem lehet-e ennek visszatartó ereje a beruházások 
tekintetében? 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy ez előfordulhat, de úgy gondolja, hogy ez a megoldás 
egyúttal biztonságot is jelent a Dunaszegen ingatlant vásárolni tervezőknek. 
A csinádi területen sem a korábbi megállapodásnak megfelelően zajlott a terület kialakítása. 
Javasolja a rendelettervezet elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól szóló 
1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
 
h) Konténeres lomtalanítás kérése a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-tól 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (Győr, Orgona u. 10.)  
szolgáltatót kéri, hogy 2015. évtől kezdve minden évben 
településenként biztosítsák a közszolgáltatási szerződés 
keretében a konténeres lomtalanítást külön szállítási díj 
megfizetése nélkül. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatás 
igénylése tekintetében a szolgáltató ügyvezetőjének 
értesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. február 28. 
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i) Önkormányzati ingatlanok vételárának megállapítása 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzati építési telkeket 2.800.000 Ft + ÁFA 
összegért értékesítettük korábban. Az önkormányzat kérte az ÁFA mentességet, így az 
önkormányzati tulajdonú építési telkek eladási ára a piaci igények figyelembe vételével növelhető. 
Javasolja ezen ingatlanok eladási árát 3.500.000 forintban megállapítani. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő 694 hrsz-ú, 695 hrsz-ú, 677/15 hrsz-ú, 
677/27 hrsz-ú és 677/30 hrsz-ú beépítésre szánt ingatlanok 
eladási árát 3.500.000 Ft összegben állapítja meg, amely 
tartalmazza a murvás út, kisfeszültségű villanyhálózat, 
víziközmű, szennyvízközmű és gázközmű közművesítési 
költségeit tartalmazza (vízóra, gázóra és villanyóra nélkül). 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14-15. melléklete.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés 
közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
Babos Attila polgármester beszámol a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról, egyúttal 
kéri az előterjesztés szerint a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2015. (I. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 130/2014. (XI. 24.), 131/2014. (XI. 24.), 132/2014. 
(XI. 24.), 133/2014. (XI. 24.), 144/2014. (XII. 15.), 145/2014. 
(XII. 15.), 146/2014. (XII. 15.), 147/2014. (XII. 15.), 148/2014. 
(XII. 15.), 149/2014. (XII. 15.), 150/2014. (XII. 15.) számú lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



11/11 

 


