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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-14/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. július 27-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 

Babos Attila polgármester 
Nagy Károly alpolgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:  

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: - 

Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 6 fő jelen van, Bartha Gusztáv képviselő előre jelezte, hogy hivatalos 
elfoglaltsága miatt késik. 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 Döntést igénylő ügyek 
közé felveszi Döntés a Dunaszeg, 398/9 helyrajzi számú ingatlan átminősítési kérelméről; Döntés 
a Dunaszeg Sportegyesület sportpálya és edzőpálya állagának megőrzéséhez kért támogatásról; 
Döntés a Dunaszeg, Iskola u. 2. szám alatti épületbe tervezett idősek otthona tanulmányterve 
tervezési díjának elfogadásáról; Döntés közművekre történő csatlakozásról; Döntés a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról napirendeket. A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés 

követi. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Dunaszeg, 398/8 helyrajzi számú ingatlan átminősítési kérelméről 
b) Döntés a Dunaszeg Sportegyesület sportpálya és edzőpálya állagának 

megőrzéséhez kért támogatásról 
c) Döntés a Dunaszeg, Iskola u. 2. szám alatti épületbe tervezett idősek otthona 

tanulmányterve tervezési díjának elfogadásáról 
d) Döntés közművekre történő csatlakozásról 
e) Döntés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

 
Zárt ülés 



2/7 

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 
115/2015. (VII. 27.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. július 27-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét és a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Dunaszeg, 398/8 helyrajzi számú ingatlan átminősítési kérelméről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a kérelem tartalmát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a hatályos szabályozási rendelkezéseket. 
 
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 
116/2015. (VII. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Oroszi Lajos Dunaszeg, Liget utca 398/8 helyrajzi számú 
ingatlan átminősítése iránti kérelmét elutasítja. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat 
felülvizsgálata – kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással – 
kérhető a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál (9021 
Győr, Árpád u. 2.). A keresetet Dunaszeg Község 
Önkormányzatánál vagy közvetlenül a Bíróságnál lehet 
előterjeszteni. 
 

INDOKOLÁS 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Dunaszeg község helyi építési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 
16.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdése szerint 
településközponti vegyes terület övezetben (a továbbiakban: Vt 
jelű övezet) elhelyezhető igazgatási épület, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó épület, egyéb közösségi szórakoztató, 
kulturális épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 
épület, sportlétesítmény, ugyanakkor nem helyezhető el lakó 
funkció, lakás, szolgálati lakás és melléképítmények. A 
kérelemben szereplő 398/9 helyrajzi számú ingatlan Vt jelű 
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övezetbe tartozik, így Oroszi Lajos ingatlan átminősítési 
kérelmét a Képviselő-testület elutasítja. 
 
A fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 100. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
zártam ki. A bírósági felülvizsgálatról szóló tájékoztatásom a 
Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontján alapul. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Dunaszeg Sportegyesület sportpálya és edzőpálya állagának megőrzéséhez 

kért támogatásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
117/2015. (VII. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg Sportegyesület kérelmének helyt ad és a sportpálya 
és edzőpálya állagmegőrzéséhez a 2015. évi költségvetése 
terhére 390.000 Ft célzott támogatást biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatban 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 
18.19 órakor Bartha Gusztáv képviselő megérkezett Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-
testületének rendes, nyilvános ülésére. 
 

 
c) Döntés a Dunaszeg, Iskola u. 2. szám alatti épületbe tervezett idősek otthona 

tanulmányterve tervezési díjának elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a Talent-Plan Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
ajánlatát. 
 
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 
118/2015. (VII. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, Iskola utca 2. szám alatti, 2 helyrajzi számú 
ingatlanon lévő volt óvoda épületbe tervezendő idősek otthona 
átalakítás-felújítás döntés-előkészítő tanulmánytervének 
tervezési díját a mellékelt ajánlat alapján elfogadja és a 2015. 
évi költségvetés terhére a Talent-Plan Tervező, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. részére 200.000 Ft +Áfa (27%), összesen 
bruttó 254.000 Ft tervezési díj kifizetését jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatban 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 
d) Döntés közművekre történő csatlakozásról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4-5. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselőket a kérelmek tartalmáról. Két kérelem 
érkezett, az egyik Stinner Marianna részéről a Dunaszeg, 591/2 helyrajzi számú ingatlan 
tekintetében, a másik pedig Németh-Babos Anikó részéről a jelenleg ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés alatt álló 659/24 helyrajzi számú ingatlan tekintetében. 
 
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 
119/2015. (VII. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Stinner Marianna, 9023 Győr, Buda u. 13. szám alatti lakos 
részére engedélyezi a Dunaszeg, 591/2 helyrajzi számú 
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. 
szeptember 30-ig az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11737007-
15366612 számú számlaszámára kell befizetni. A hozzájáruló 
nyilatkozat kiadására a befizetés megtörténtét követően kerül 
sor. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2015. (VII. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Németh-Babos Anikó, 9174 Dunaszeg, Radnóti u. 2. szám alatti 
lakos részére engedélyezi a jelenleg ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés alatt álló Dunaszeg, 659/24 helyrajzi számú 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. 
szeptember 30-ig az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11737007-
15366612 számú számlaszámára kell befizetni. A hozzájáruló 
nyilatkozat kiadására a befizetés megtörténtét követően kerül 
sor. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse.  
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 
e) Döntés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
8/2015. (VIII. 6.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8-9. 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 és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri döntésekről szóló beszámolók 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: 
 
 
 



6/7 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2015. (VII. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 64/2015. (IV. 27.), 87/2015. (V. 26.), 96/2015. (VI. 
29.), 97/2015. (VI. 29.), 98/2015. (VI. 29.), 99/2015. (VI. 29.), 
102/2015. (VI. 29.), 103/2015. (VI. 29.), 104/2015. (VI. 29.), 
105/2015. (VI. 29.), 107/2015. (VI. 29.), 113/2015. (VI. 29.), 
114/2015. (VI. 29.) számú lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről. 
 
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 
122/2015. (VII. 27.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/1226-1/2015., I/1280-1/2015., I/1285-
1/2015. számú, átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
szóló polgármesteri beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli felszólalások: 

 
Babos Attila polgármester a képviselő-testület rendelkezésére bocsátotta megtekintésre a 
kialakítandó kerékpáros pihenőhely kapcsán tervezett búbos kemence elkészült tervrajzait. 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Dunaszeg SE – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 
elnevezésű – pályázata pozitív elbírálásban részesült, a Sportegyesület elnyerte a kisbuszt. 
 
Szomolányi László a 055/11 helyrajzi számú ingatlanon állattartó telepet kíván létesíteni. A 
közútkezelői hozzájárulás kiadása folyamatban van. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Helyi Közösségi Akadémia 
programhoz kapcsolódóan a lakossági kérdőívek visszagyűjtésre kerültek, szakmai kiértékelésük 
folyamatban van. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata szintén folyamatban van. A programot 5 évre 
fogadta el a testület, azonban 2 évente felül kell vizsgálni. A program anyagába a képviselő-
testületi tagoknak betekintési lehetőségük van, várjuk az észrevételeiket. 
 
Szabó Géza képviselő: beszámol a halnapi eseményekről, köszöni az önkormányzat 
hozzájárulását. 
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