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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-5/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. március 30-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 
Cseh Gábor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: dr. Szigethy Balázs jegyző 

 
Meghívottként részt vett az ülésen:  
Kozma László, Rezeda Népművészeti Egyesület elnöke 
Nagy Lászlóné, Kék Duna Nyugdíjasklub vezetője 
Hudi-Kadler Zsuzsanna települési referens 
Ratku Anita igazgatási előadó 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti a társadalmi és civil 
szervezetek képviselőit. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Károly alpolgármestert 
és Cseh Gábor képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, 
miszerint a meghívó szerinti 5. napirend (Döntést igénylő ügyek) i) pontjaként felveszi az 
Erdőgazdálkodó megbízása napirendi pontot, ugyanakkor a meghívó szerinti 6. napirend pontot 
(Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről) 7. napirendi 
pontként tárgyalja és 6. napirendként felveszi a Levegővédelmi rendelet megalkotása napirendet. 

Az önkormányzathoz időközben beérkezett megkeresés alapján javasolja kiterjesztő értelemben 
megtárgyalni az 5. d) napirendi pontot, amely elnevezése ezáltal változik a meghívóban 
foglaltakhoz képest. A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 

 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A dunaszegi társadalmi szervezetek beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, a 

2015. évi terveikről 
2.) Tájékoztató a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról és döntés a 

2015. évi pályázati kiírásról 
3.) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 
4.) Az önkormányzat gazdasági programjának jóváhagyása 
5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés települési pályázatokról 
b) Döntés hulladéksziget kialakításáról 
c) Döntés a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal kötendő üzemeltetési szerződésről 
d) Döntés a Széchenyi István Egyetemmel és a Nyugat-magyarországi 

Egyetemmel történő együttműködésről 
e) Döntés településrendezési eszközök egyedi kérelem alapján történő 

módosítási eljárásának megindításáról 
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f) Döntés a 2015-2018. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv 
elfogadásáról 

g) Döntés a Dunaszeg /Gyulamajor/, 720 hrsz. ingatlan értékesítéséről 
h) Döntés a lakásfenntartási támogatás keretében a közműszolgáltatókkal 

kötendő megállapodásokról 
i) Erdőgazdálkodó megbízása 

6.) Levegővédelmi rendelet megalkotása 
7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

 
Zárt ülés 

 
 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 
fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2015. (III. 30.) 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 1-6. melléklete.) 
 
A dunaszegi társadalmi szervezetek beszámolója a 2014. évi tevékenységükről, a 2015. évi 
terveikről 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztéseket, melyeket a dunaszegi társadalmi 
szervezetek készítettek; megköszöni az előző éves munkájukat, melyek emelik a közös 
rendezvények színvonalát, és olyan szabadidős tevékenységek biztosítását, melyek örömmel töltik 
el a fiatal és idősebb korosztályt is. Megkérdezi Kozma Lászlót, hogy a beszámoló elkészítése óta 
történt-e változás tevékenységükben? 
 
Kozma László kiegészítené az írásos tájékoztatóban elhangzottakon kívül, hogy a Rezeda 
Népművészeti Egyesületben minőségi munkára törekednek, azonban egyre kevésbé támogatott, a 
családok is egyre kevésbé jelentenek biztos támaszt, az életkor lejjebb tolódik. A beszámoló óta 
olyan megtiszteltetésben volt részük, hogy a Mária Rádió kétszer félórás műsort készített az 
Egyesülettel, valamint a Vass Lajos Népzenei Szövetség nagydíját több alkalommal is megkapták. 
Ez idén is megrendezésre kerül, május hónapban. Két kérdést tesz fel, melyek az Egyesület 
működésével kapcsolatosak. A Kisalföld 2014. július 8-i sajtóközleménye szerint egy fejlesztési 
pályázat során a Rezeda Népművészeti Egyesület tekintetében is elnyert támogatást az 
önkormányzat, de ők erről nem tudnak, ebből nem részesültek. Kérdezi továbbá, hogy működik-e 
képviselői keret és a működésnek van-e közzétett szabályrendszere? 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy utána fognak nézni az említett pályázatnak és az erről 
szóló híradásnak, ugyanis valami félreértésről lehet szó, nem tud arról, hogy a Rezeda 
Népművészeti Egyesület vonatkozásában nyert volna pályázati forrást az önkormányzat. Írásban 
megküldjük a választ. Képviselői keret 1998 óta működik a településen. A képviselők nem vesznek 
fel tiszteletdíjat, hanem egy előre meghatározott összeget az önkormányzat költségvetéséből a 
civil szervezetek támogatására vagy rendezvények finanszírozására fordíthatnak. 
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Kozma László elmondja, hogy a szabályrendszer hiánya miatt a Rezeda Népművészeti Egyesület 
a képviselői keretből nem kapott még eddig, ezért javasolja ennek szélesebb és nagyobb 
nyilvánosságra hozatalát. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a civil szervezeteket az önkormányzat pályázat útján 
minden évben támogatja. Ezen kívül minden évben felhívjuk a civil szervezetek figyelmét a 
lehetőségekre, különösen a szervezetek beszámolója alkalmával. Az is folyamatosan elhangzik, 
hogy terveiket írják meg a képviselőknek, hogy ez alapján könnyebben dönthessenek, hogy kinek 
mennyi támogatást nyújtanak. Ebben az évben a pályázat kiírásával egy időben ezt külön 
publikálni fogjuk. 
 
Nagy Károly alpolgármester elmondja, hogy tavalyi évben ő is adott támogatást a Rezedának és a 
Kék Duna Dalkörnek. Ennek pontosan utána lehet nézni. 
 
Bartha Gusztáv képviselő javasolja, hogy az interneten jelenjen meg tájékoztatás a képviselői 
keretről. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek pályázati kiírása során meg fogják 
azt jelentetni. 
 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rezeda Népművészeti Egyesület 2014. évi munkájáról és 2015. 
évi terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Népdalkör 2014. évi munkájáról és 2015. évi 
terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kék Duna Dalkör 2014. évi munkájáról és 2015. évi terveikről 
szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2015. (III. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kék Duna Nyugdíjasklub 2014. évi munkájáról és 2015. évi 
terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Színjátszó Kör 2014. évi munkájáról és 2015. évi 
terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Vöröskereszt Alapszervezet 2014. évi munkájáról és 
2015. évi terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
Tájékoztató a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról és döntés a 2015. 
évi pályázati kiírásról 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a civil szervezetek 2014. évi 
támogatásának elszámolásáról, egyúttal javasolja a 2015. évi pályázati kiírás elfogadását. 
Javaslatában elmondja, hogy kizárólag olyan pályázatok kerüljenek a jövőben elfogadásra, melyek 
a pályázati feltételeknek mindenben megfelelnek, különös figyelmet fordítva a határidők 
betartására, kiemelten az elszámolásra és a beszámolóra. 
Elmondja továbbá, hogy az önkormányzati pályázaton elnyerhető forráson kívül további 
közszolgáltatásként a központi és az Európai Uniós támogatások felkutatásához, előkészítéséhez 
a Közös Önkormányzati Hivatal települési referense, Hudi-Kadler Zsuzsanna tud a civil 
szervezeteknek segítséget nyújtani. 
 
Hudi-Kadler Zsuzsanna települési referens elmondja, hogy a jövőben a Dunaszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal honlapján is meg fognak jelenni a fontos pályázati kiírások. 
 
Kozma László kérdezi, hol van az elérhetősége a települési referensnek? 
 
Hudi-Kadler Zsuzsanna és Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy az 
önkormányzati hivatalban személyesen felkereshető, illetve annak honlapján megtalálható minden 
elérhetősége. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló 
tájékoztatást elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a 
civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásáról szóló 
pályázati adatlapot a mellékelt tartalommal megjelentesse és a 
határidőben beérkező pályázatokat elbírálásra a Képviselő-
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. május 31. 

 
 
A társadalmi és civil szervezetek képviselői 18:33 órakor távoztak az ülésről. 
 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát, javasolja annak elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
Az önkormányzat gazdasági programjának jóváhagyása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az önkormányzat gazdasági programját. Van-e kérdés? 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy hány építési telek van Dunaszegen? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy tavalyi évben négyet értékesített az 
önkormányzat, jelenleg még 5 db van, három a Somos alatt, két darab a Csinádon. 
 
Szabó Géza képviselő elmondja, hogy meglepő volt a gazdasági programban a gépjárműadó 
esése. 
 
Babos Attila polgármester ismerteti, hogy azért esett a gépjárműadó, mert államilag többet vonnak 
el, jelenleg 60%-ot. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a közterületen lévő szemeteseket, illetve a tanösvény és a 
Morotva-tó körüli szemeteseket ki üríti? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy a közterületeken lévőket az önkormányzat, 
a tanösvény és a Morotva-tó körülit a Horgász Egyesület. 
 
Szabó Géza képviselő elmondja, hogy tudomása szerint a Duna-parton halmozódó szemét 
kitakarítására szerveződik egy közösség. 
 
Babos Attila polgármester támogatja a lakossági összefogást. 
 
Szabó Géza képviselő a játszótér építés és faluközpont bővítése kapcsán kérdezi, hogy a fák 
cseréje betervezésre került-e, nem szerencsések a nőivarú nyárfák a játszótéren. 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja: igen, az egyeztetés megtörtént, a kivágott fák 
helyére, ha szükséges, tölgyfát ültetünk. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a közvilágítás korszerűsítésénél a gyalogátkelőhelyeknél is 
LED-es lámpák lesznek felszerelve? 
 
Babos Attila polgármester válasza: igen, természetesen. 
 
Szabó Géza képviselő kérdést tesz fel arra vonatkozóan, hogy iparterület került-e a településen 
kijelölésre? 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy igen, a rendezési tervben szerepel, Gyulamajorban. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy a gazdasági programban miért szerepel az általános iskola 
tornatermének bővítése? 
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Babos Attila polgármester elmondja, hogy az iskolában napi nyolc órában van testnevelés óra, 
ezért szükség lehet a bővítésre, bár önerőből nem, csak pályázati pénzből lehetne megvalósítani. 
 
Csala László képviselő elmondja, hogy a programban az önkormányzati vállalkozás szófordulattal 
nem ért egyet, nincs létjogosultsága, ezért indítványozza, hogy a vállalkozás címszó alatti mondat 
kikerüljön a gazdasági programból. 
 
Babos Attila polgármester javaslatot tesz a gazdasági program módosítására a vállalkozás címszó 
alatti mondat kivételével, egyúttal javasolja a program elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2015. (III. 30.) határozata 

 

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra szóló 
gazdasági programját az alábbi módosítással elfogadja: 
A gazdasági program 3.2. pontja Önkormányzati bevételek – 
Vagyongazdálkodás eredményessége érdekében 
megnevezésű alcím utolsó bekezdése törlésre kerül. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés települési pályázatokról 

(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti azokat a települési pályázatokat, melyek a jövőben testületi 
döntést igényelnek: falubusz, napelem, közvilágítás. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy ajánlat érkezett közvilágítás korszerűsítése című 
pályázatírással kapcsolatban. A másik pályázati lehetőséggel pedig napelemmel szerelhetnénk fel 
az oktatási és nevelési intézményeinket. Rövidesen megjelenik a Vidéki alapszolgáltatások 
fejlesztése – közlekedési szolgáltatások pályázat is, amely során falubusz pályázható. 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jelen esetben arról kell döntést 
hozni, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az előkészületeket megtegye, 
mivel a pályázatok még nem kerültek kiírásra. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a falubuszos pályázattal a kiírásig várni kell, tegyük attól 
függővé a benyújtását, hogy hány személyesre lehet pályázni. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy a közvilágítással kapcsolatos pályázatra van-e már kiírás? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy nincs még. Az előkészítésre a Global Green 
Energy Kft. nyújtott be ajánlatot, a megbízási díj összege 206 lámpatestre 133.900 Ft + ÁFA. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a közeljövőben kiírásra kerülő, a 
közvilágítás korszerűsítésére irányuló, a megújuló energiák 
felhasználására irányuló, valamint a vidéki alapszolgáltatások 
fejlesztésére irányuló pályázatok előkészítését megkezdje, 
ennek keretében felhatalmazza a pályázati dokumentációk 
elkészítésére vagy elkészíttetésére, az ahhoz szükséges 
intézkedések megtételére és az ahhoz szükséges 
dokumentumok aláírására, amelynek költségeit 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 

b) Döntés hulladéksziget kialakításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja: írásban jeleztük igényünket a Győri Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felé 
harmadik szelektív sziget üzemeltetésére. Felajánlottuk, hogy az edények helyét közösen jelöljük 
ki, a beton aljzatot pedig az önkormányzat saját költségén kialakítja. A GYHG válaszából az derült 
ki, hogy lehetőség akkor van erre, ha az edények után bérleti díjat fizetünk, amely éves szinten 
240.000 Ft. 
Javaslom, ennek ismeretében egyelőre vessük el a harmadik gyűjtősziget kialakítását és 
folytassunk további tárgyalásokat a Társulással. 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete új 
szelektív hulladéksziget kialakítását a Győri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által meghatározott 
konstrukció szerint nem támogatja. 
Felhatalmazza egyúttal a polgármestert, hogy a további 
lehetőségek meghatározása érdekében folytasson egyeztetést 
a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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c) Döntés a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal kötendő üzemeltetési szerződésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti, hogy a külterületi csatornák tisztítása önkormányzati feladat, 
azonban sem ember, sem gép kapacitás nincsen rá. Amennyiben döntés születik, mindenképpen 
teljes mértékben át kell vizsgálni a csatornák pontos helyét, mi az, ami az önkormányzat 
tulajdonában van. Ez a megállapodásban rögzítésre kerül. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy ennek a Vízitársulatnak tagjai vagyunk-e? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy igen, tagok vagyunk. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal (9200 
Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.; képviseli: Prémus Károly 
igazgató) történő üzemeltetési szerződés megkötéséhez a 
melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a feladatellátás pontos meghatározására és azt 
követően a szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület a tagdíj összegét a mindenkori éves 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

d) Döntés a Széchenyi István Egyetemmel és a Nyugat-magyarországi Egyetemmel 
történő együttműködésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12-13. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési 
Tanács több egyetemet keresett meg, melyekkel együttműködne az önkormányzat diplomamunkák 
elkészítése céljából és a későbbiekben azokat leendő pályázatokhoz fel lehet használni. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy jelenleg van-e konkrét feladat, amibe be tudnának 
kapcsolódni a diákok? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy igen, legalább 6 téma vetődött fel, szerepel 
köztük a település környezetvédelmi programjának a kidolgozása; napelem park létesítésének 
lehetősége; a Natura 2000-es területek kérdése, mellyel 6-7 diák munkáját segítenék. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács 
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tagtelepüléseként felhatalmazza a polgármestert a Széchenyi 
István Egyetemmel és a Nyugat-magyarországi Egyetemmel a 
hallgatók gyakorlatra történő fogadása tekintetében kötendő 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

e) Döntés településrendezési eszközök egyedi kérelem alapján történő módosítási 
eljárásának megindításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti, hogy az építési szabályzat módosításának megindításáról kell 
dönteni. Az eljárás rendelet-módosítással zárul. Az előkészítő munka több hónapot igényel. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az ott lakóknak vagy lehetőségként felkínálják, hogy mit 
szólnak hozzá, támogatják-e az ötletet, vagy nem kérdezik meg az érintetteket és módosítják 
enélkül a szabályzatot. A módosítás teljes költségét a kérelmező, mint érdekelt fél fizeti. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy a beépíthetőség határát kell módosítani? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy igen. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti, hogy a HÉSZ jelenleg egy építési szabályozási vonalat 
tartalmaz a Pusztakert utcai ingatlanok esetében, amely vonal mögött a telek nem beépíthető. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy annak idején ez a szabályozási vonal az ingatlanok 
tulajdonosainak kérésére került a rendezési tervbe, tekintettel arra, hogy egyedül így lehetséges 
egy tömbfeltáró út létrehozása, ezáltal a meglehetősen hosszú telkek hátulsó részei közterületi 
kapcsolatának és így beépíthetőségének biztosítása. Kérdezi, hogy megkérdezzék-e az 
érintetteket róla, hogy továbbra is akarják-e a feltáró út létesítésének lehetőségét. 
 
Szabó Péter képviselő elmondja, hogy szerinte az embereket meg kell kérdezni. 
 
Bartha Gusztáv képviselő javasolja, hogy vonják be a tulajdonosokat az ügybe. Kérdezi, hogy 
hányan érintettek? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy 4 ingatlanról tud, ahol már eleve épület vagy 
épületrész áll a szabályozási vonalon vagy mögötte. Egyébiránt az ügyben az egész Pusztakert 
utca érintett. 
 
Szabó Géza képviselő támogatja, hogy megkérdezzék az érintetteket. 
 
Babos Attila polgármester javaslatot tesz arra vonatkozólag, hogy tartsanak lakossági felmérést. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2015. (III. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Stekler Judit, 9174 Dunaszeg, Pusztakert utca 12. szám alatti, 
296/35 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által benyújtott, Dunaszeg 



11/15 

község helyi építési szabályzatának (HÉSZ) módosítására 
irányuló kérelme alapján lakossági felmérés elvégzését rendeli 
el az érintett személyek esetében. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 

f) Döntés a 2015-2018. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a belső ellenőrzési stratégiát. Kérdezi a Képviselő-testületet, 
hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2015. (III. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015-2018. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervet 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

g) Döntés a Dunaszeg /Gyulamajor/, 720 hrsz. ingatlan értékesítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti, hogy a 720 hrsz. ingatlan a helyi népnyelvben a dunaszegi 
kastély, melyhez hozzá tartozik egy külterületi szántó is. A kastély területe 4623, a szántóé 1493 
négyzetméter. Böcskei Gábor vállalkozó vételi szándékkal jelentkezett az önkormányzatnál, ezért 
független értékbecslőt kértünk fel. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy lehet-e tudni a céljáról, mit szeretne a területen? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy haza szeretné hozni a vállalkozását. 
Fuvarozó cége van, több mint 1.000.000 forintos iparűzési adóval, gépjármű adóval. Telephelyet 
szeretne létesíteni egy műhellyel, ahol a javításokat is meg tudja oldani, most Győrben van a 
székhelye. Elég lenne neki a terület, a kastélyépületet nem használná.  
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy az épületet a területtel együtt kezelje a Képviselő-
testület, úgy legyen eladó. Külön-külön nincs értelme. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy más alternatív területet nem tudnának-e felajánlani neki? 
 
Babos Attila polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy csak ezt a két telket tudta 
felajánlani neki, más ilyen terület nincsen. Ami lenne még Gyulamajorban, az a TSZ tulajdona. A 
temető melletti területet ajánlotta még, de soknak tartotta az árát. Javasolja, hogy külön ne adják 
el. Kérdezi, hogy egyben eladják-e? Ha igen, elfogadják-e az értékbecslő által kiszámolt árat vagy 
legyen más az ár? 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy tegyék azt, hogy felhatalmazzák a polgármestert arra, hogy 
folytasson tárgyalásokat és ha van egy konkrét ár, amit Böcskei Gábor hajlandó elfogadni, 
eldöntik, hogy annyiért odaadják-e vagy nem. Meg kell tőle kérdezni, hogy az épület védelmét 
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tudja-e vállalni, ugyanis azt jó lenne megőrizni. 
 
Bartha Gusztáv képviselő javasolja, hogy az értékbecslési árat alkalmazzák kiindulási árként. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2015. (III. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dunaszeg /Gyulamajor/, 
720 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban folytasson 
tárgyalásokat a vételi ajánlatot tevő Böcskei Gábor 
vállalkozóval és annak eredményéről a soron következő rendes 
képviselő-testületi ülésen számoljon be. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 27. 

 
 

h) Döntés a lakásfenntartási támogatás keretében a közműszolgáltatókkal kötendő 
megállapodásokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által küldött 
tájékoztatót. Elmondja, hogy a megkeresés arról szól, hogy ha lesz lakásfenntartási támogatásban 
részesülő, akkor a továbbiakban is számítanak az önkormányzattal a megállapodás megkötésére. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a GDF Suez Zrt. és az EON Zrt. részéről is 
megérkezett a keretmegállapodás, ami az eddigi, jegyzői hatáskörben adható lakásfenntartási 
támogatás helyett, a képviselő-testület hatáskörében adható települési támogatás vonatkozásában 
szolgálná azt a célt, hogy a lakhatási kiadások fedezésére nyújtandó támogatás természetben is 
adható legyen, azaz a támogatott nem pénzt kap havonta, hanem a testület döntése alapján a 
közüzemi díjai kerülnek kifizetésre. Ezen megállapodás nélkül közüzemi díjhoz való hozzájárulást 
az önkormányzat nem tud utalni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az önkormányzat a települési támogatás 
keretében adható lakásfenntartási támogatás természetbeni 
ellátásként történő megállapítása érdekében a közüzemi 
szolgáltatókkal keretmegállapodást kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ezen 
megállapodások aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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i) Erdőgazdálkodó megbízása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti, hogy az erdőfelügyelőség megkereste az önkormányzatot, 
miszerint a 013/4 hrsz-ú területre erdőgazdálkodót kell kijelölni. Erről a helyről annyit kell tudni, 
hogy korábban nádas volt. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy pontosan mit jelent, hogy erdőgazdálkodást kell folytatni? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy be kell jegyeztetni a terület vonatkozásában 
egy arra megfelelő jogosítvánnyal rendelkező erdőgazdálkodót, továbbá kell egy szakértő is, aki az 
erdőtelepítéstől a kitermelésig nyomon követi a folyamatot. Tehát erdőgazdálkodót és erdészt kell 
kijelölni. Ismerteti, hogy beszélt erdőgazdálkodóval, Bekő Zsoltnak hívják, ingyen és bérmentve 
vállalja ezeket a munkákat, mivel önkormányzati erdőről van szó. Erdésszel is egyeztettet, őt 
Cserhalmi Józsefnek hívják. Ismerteti, hogy meg kell gondolnia az önkormányzatnak, hogy mivel 
telepíti vissza a területet. Ha nyárfával, akkor a nyárfacsemetéket a tulajdonosnak kell 
finanszíroznia, azaz az önkormányzatnak, de van olyan lehetőség, hogy tölggyel és kőrissel 
telepíti vissza, ami a vizes területeket amúgy is jobban szereti, akkor a cserjére és a telepítésre is 
adnak támogatást. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy az erdész és az erdőgazdálkodó mennyiért vállalják mindezt? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy az erdész a kitermelt érték 5%-áért, az 
erdőgazdálkodó ingyen. Kérdezi, hogy az erdész és az erdőgazdálkodó személyét elfogadják-e? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2015. (III. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, 013/4 helyrajzi számú, 1,3226 ha területű, erdő 
művelési ágú (erdőrészlet megnevezése: 13 H) földrészleten 
erdőgazdálkodás folytatására erdőgazdálkodónak megbízza 
Bekő Zsoltot (dunaszegi lakos), erdészeti szakszemélyzetnek 
megbízza Cserhalmi Józsefet (győri lakos) határozatlan időre, 
az erdőgazdálkodó tekintetében díjazás nélkül, az erdészeti 
szakszemélyzet tekintetében a kitermelést követő 
értékesítésből származó nettó árbevétel 5 százalékának 
megfelelő díjazásért, amelyet a mindenkori éves költségvetése 
terhére biztosít. 
Ezzel egyidejűleg kezdeményezi az erdészeti hatóságnál az 
erdőgazdálkodó és erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba 
vételét, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy erre 
vonatkozóan a megállapodást az érintett személyekkel megkösse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete.) 
 
Levegővédelmi rendelet megalkotása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti, hogy Dunaszeg Község Önkormányzatának a levegő 
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védelméről szóló rendelet-tervezetét az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség véleményezte. Tűzvédelmi szempontból tettek javaslatokat, melyek beemelését 
azonban nem tanácsolná, mivel magasabb rendű jogszabályok szövegének ismétléséből állna, 
ami ellentétes a jogalkotási törvény rendelkezéseivel. Elmondja, hogy meg kell vitatni, hogy 
pontosan mikor lehessen kerti hulladékot égetni. A javaslatok közül megfontolandó a hónapok 
szerinti bontás. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy nem tartja rossz ötletnek ezt a javaslatot. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti, hogy a tervezetbe a hétfő, szerda, pénteki napok kerültek 
bele. 
 
Szabó Péter képviselő elmondja, hogy a szombatot bele lehetne venni nyugodtan. A legtöbben 
hétvégén tudnak otthon dolgozni. 
 
Babos Attila polgármester az április, május, október, november hónapokat javasolja. 
 
Szabó Péter képviselő elmondja, hogy hozzátenné a szeptember hónapot is. 
 
Bartha Gusztáv képviselő elmondja, hogy a szombati nap mindenképpen legyen benne, 
életszerűtlen lenne csak hétköznapokat megjelölni. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy bele kellene foglalni a rendeletbe, hogy a kerti 
hulladékégetés során be kell tartani az együttélés szabályait. Az időpontokat nem szabná 
hónapokra, nem ért ezzel egyet, nagyobb szabadságot kell adni a kerti munkát végzőknek, hiszen 
faluhelyen vagyunk. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az együttélés szabályainak a rendeletbe történő 
belefoglalása nem lehetséges, mivel megfoghatatlan kategória, azonban lehetőség van arra, hogy 
egy lakossági tájékoztató készüljön. 
 
Babos Attila polgármester a képviselők többségi véleménye alapján javaslatot tesz április, május, 
szeptember, október, november hónapokban a hétfő, szerda, pénteki napokon a 9-18 óráig, 
szombati napon 14-18 óráig történő kerti hulladék égetésére. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a levegő védelméről szóló  
5/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 20. melléklete.) 
 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete.) 

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

 
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 témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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