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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-7/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. április 11-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
Nagy Károly alpolgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 

Babos Attila polgármester 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

Gasztonyi László ügyvezető, Vill-Korr Hungária Kft. 
Hudi-Kadler Zsuzsanna települési referens 
Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
 
Nagy Károly alpolgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
rendkívüli testületi ülést Babos Attila polgármester hívta össze, azonban egészségügyi okokból 
nem tud jelen lenni. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok 
megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Tájékoztató a települési közvilágítás felújítási 
lehetőségeiről és Döntés benyújtásra kerülő pályázatokról napirendi pontokat felcserélve javasolja 

tárgyalni. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Cseh Gábor és Csala László képviselőt. Javaslatot 
tesz a meghívó szerinti napirend elfogadására. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Döntés a benyújtásra kerülő pályázatokról 
2.) Tájékoztató a települési közvilágítás felújítási lehetőségeiről 
3.) Döntés törvényességi észrevétellel kapcsolatban 
4.) Döntés hitelezői igénybejelentésről felszámolási eljárás során 
5.) Döntés támogatási kérelemről 

 
 
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 
76/2016. (IV. 11.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. április 11-i rendkívüli, nyilvános testületi ülés napirendjét 
és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 
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Napirend tárgyalása 

 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. melléklete.) 

 
Döntés a benyújtásra kerülő pályázatokról 
 
Nagy Károly alpolgármester elmondja, hogy több pályázat beadásáról kell dönteni, melyek 
részletes ismertetésére felkéri Hudi-Kadler Zsuzsanna települési referenst. 
 
Hudi-Kadler Zsuzsanna települési referens elmondja, hogy két nagy programban lehet 
gondolkodni, az egyik a Területi és Településfejlesztési Operatív Program, mely keretein belül 
turizmusfejlesztésre, önkormányzati tulajdonú épületek energetikaihatékonyság-központú 
rehabilitációjára és szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére van lehetőség. A 
másik a Vidékfejlesztési Program, mely a régi óvoda épület külső felújítására és energetikai 
korszerűsítésére adhat lehetőséget. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző további tájékoztatást ad a Képviselő-testületet részére arról, hogy a 
272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a projektmenedzseri szolgáltatást 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal által vegye igénybe a pályázó a Területi és 
Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak megvalósítása során. 
 
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 
77/2016. (IV. 11.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az alábbi, a Területi és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében megjelent pályázatok előkészítését és 
benyújtását: 
 

 TOP- 1.2.1. Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 

 TOP-3.2.1. Az önkormányzati tulajdonú épületek, 

intézmények infrastruktúra energia-hatékonyság-

központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások 

fokozott használatának ösztönzése 

 TOP-4.2.1. A szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

A Képviselő-testület a szigorú pályázati határidőkre való 
tekintettel felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett önállóan döntést hozzon 
arról, hogy az önkormányzat mely pályázatokat nyújtja be. A 
pályázatok előkészítése során felmerülő költségeket az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 
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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 
78/2016. (IV. 11.) határozata 

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program 
VP-6-7.4.1.1-16 településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója elnevezésű felhívás 2. célterületére pályázatot 
nyújtson be maximum 50 millió forint támogatási összegig a 
9174 Dunaszeg, Iskola utca 2. szám alatti, 2 helyrajzi számú 
régi óvoda épületének külső felújítására és energetikai 
korszerűsítésére. A pályázati felhívásban meghatározott 25 % 
önrészt, valamint az előkészítés során felmerülő költségeket az 
önkormányzat 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
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 
79/2016. (IV. 11.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 1. mellékletének 3.8.2 pontja értelmében Dunaszeg 
Község Önkormányzata a Területi és Településfejlesztési 
Operatív Program pályázatai megvalósításához a 
projektmenedzsmenthez igénybe vethető szakértői szolgáltatást 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivataltól vegye 
igénybe. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
konzorciumi megállapodások aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
Gasztonyi László 18.39 órakor érkezett a képviselő-testületi ülésre. 
 

 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Tájékoztató a települési közvilágítás felújítási lehetőségeiről 

 
Nagy Károly alpolgármester köszönti Gasztonyi Lászlót, a Vill-Korr Hungária Kft. ügyvezető 
igazgatóját és felkéri, hogy a közvilágítás korszerűsítése kapcsán mondja el észrevételeit, 
véleményét. 
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Gasztonyi László ügyvezető köszönti a jelenlévőket, köszöni a meghívást. Véleménye szerint a 
jelenlegi lámpák műszaki felmérésével kellene kezdeni. Szerinte azok nincsenek rossz állapotban, 
hiszen karbantartásuk folyamatos. Viszont haladni kell a technológiával és el kell fogadni, hogy a 
jelenlegi LED lámpák jobbak, mint elődeik, hatékonyabbak, más fényszórást biztosítanak. A 
lakosság komfortérzetét kell elsődleges meghatározó tényezőként figyelembe venni. Világosabb 
lesz-e, avagy sem? Javasolja a smart city technológiát. Ez egy korszerű, „okos technológia”, 
szabályozható, kapacitás-, fogyasztásmérésre is lehetőséget adó és sok egyéb kiegészítő 
lehetőséget nyújtó rendszer. Meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi fogyasztás, a beruházási futamidő 
végére egyensúlyba kerül-e a költségekkel. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy mi a véleménye a korszerű lámpatestekről és a 
kivitelezőkről, árakról. 
 
Gasztonyi László ügyvezető elmondja, hogy sokat javult a LED technológia, érdemes váltani, de jól 
kell megválasztani a kivitelezőt, pontos, mérnöki kivitelezői munkával kell alátámasztani a 
lámpatestek típusát, elhelyezését, sűrűségét, a megvilágítani kívánt terület fényszórási igényét. El 
kell ismerni azonban, hogy szeretik túlárazni a lámpatesteket a komplex kivitelezési projektekben. 
Mindenképpen egy műszaki, mérnöki tervet kell készíteni, hogy mely lámpákat kell, érdemes 
cserélni, esetlegesen kell-e sűríteni az oszlopokat. Felhívja a figyelmet a gyalogátkelők 
megvilágításának fontosságára. Kérdés továbbá az is, hogy elég-e csak a lámpatesteket 
lecserélni, vagy érdemes, kell-e a lámpakarokat, vezetékeket is korszerűsíteni. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mi lesz a leszerelt lámpákkal, veszélyes hulladéknak 
minősülnek-e. 
 
Gasztonyi László ügyvezető válaszol, hogy azok a lámpák az önkormányzat tulajdonát képezik, 
értékük nem túlzottan jelentős, elajándékozhatók vagy újra hasznosíthatók, pl. a település kevésbé 
megvilágított helyein felszerelhetők. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző kérdezi, hogy mi a véleménye a finanszírozási konstrukcióról. 
 
Gasztonyi László ügyvezető azt alapvetően jónak tartja, az a kérdés, hogy a bekerülési költségek 
és a megtérülési költségek a futamidő tekintetében mikor, ár tekintetében mennyire fognak 
egyensúlyba kerülni. Felajánlja, hogy kétféle műszaki megoldást figyelembe véve segítségül 
elkészít egy költségvetést az önkormányzat számára, egyet a smart city technológiával 
kombináltan, egyet anélkül, továbbá vállalást tesz arra, hogy a gyalogátkelőhely korszerűsítését 
kiépíti a Vill-Korr Hungária kft. költségére. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
80/2016. (IV. 11.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri Gasztonyi Lászlót a Vill-Korr Hungária Kft. (9027 Győr, 
Berkenyefa sor 9.) ügyvezetőjét, hogy Dunaszeg Község 
Önkormányzata részére a települési közvilágítás korszerűsítése 
kapcsán műszaki felméréssel alátámasztott költségvetési 
árajánlatokat készítsen. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 25. 

 
 
Gasztonyi László 19.11 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
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3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

 
Döntés törvényességi észrevétellel kapcsolatban 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. és ismerteti a rendelkezésre álló 
iratokat, dokumentumokat. 
 
Csala László képviselő elmondja, hogy egyértelmű, hogy az összes ügylet a képviselő-testület 
tudomásával történt. 
 
Cseh Gábor képviselő kéri a jegyzőt, hogy ismertesse a törvényességi felhívással kapcsolatos 
jogszabályi előírásokat. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az önkormányzati törvény idevonatkozó rendelkezéseit. 
 
Bartha Gusztáv képviselő javasolja a határozatban megfogalmazni, hogy a polgármester részére 
azért nem született a kifogásolt esetekben eseti felhatalmazás, tehát ügyletenként önálló testületi 
határozat, mivel ezek az ügyletek, tehát a szabad pénzeszközök lekötései a számlavezető 
pénzintézetnél zajlottak. 
 
Csala László képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a számlán maradt volna a pénz, akkor 
olyan minimálisan se kamatozott volna, mint így, ráadásul a bankszámlán lévő pénz egy fokkal 
sem lett volna nagyobb biztonságban, mint a lekötött betét vagy a számlavezetőnél vásárolt 
tőkegarantált értékpapír. 
 
Nagy Károly alpolgármester javasolja a hatályban lévő költségvetési rendeletek módosítását úgy, 
hogy abba belekerüljön az a felhatalmazás, ami a polgármestert feljogosítja a számlavezető 
pénzintézetnél értékpapír vásárlására és betétlekötésre. Felkéri a jegyzőt, hogy az eddig 
elhangzott javaslatokat összefoglalva ismertesse a határozati javaslatot. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a képviselők észrevételei alapján összeállított határozati 
javaslatot. 
 
Nagy Károly alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
81/2016. (IV. 11.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottjának GYB-04/715-1/2016. iktatószámú 
törvényességi felhívásában foglaltakat, az Állami 
Számvevőszék ellenőrzése folytán 5 évre visszamenőleg 
áttekintette az értékpapír vásárlásokról és értékesítésekről, 
valamint a pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és 
visszavonásáról készített ügyletek kimutatásait és az alábbiakat 
állapította meg: 
Az Állami Számvevőszék vizsgálata folytán Kormánymegbízott 
Úr által részletesen hivatkozott finanszírozási bevételekről és 
finanszírozási kiadásokról – mint hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok vásárlásából és értékesítéséből, beváltásából, 
valamint a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséből 
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és visszavonásából származó bevételekről és kiadásokról a 
Képviselő-testület tudomással bírt. A polgármester a tervezett 
jogügyletekről, annak nagyságrendjéről minden esetben 
tájékoztatta a Képviselő-testületet, a jogügyletek megtörténtét a 
két testületi ülés között történt eseményekről szóló 
beszámolókban ismertette, továbbá a hatályos jogszabályok 
szerinti költségvetés módosítások, illetve pénzügyi beszámolók 
során a pénzeszközökkel részletesen elszámolt, hiány egyetlen 
esetben sem merült fel. Ezen pénzügyletek lebonyolítására 
vonatkozóan a polgármester részére eseti felhatalmazás azért 
nem született, mivel az összes hivatkozott finanszírozási ügylet 
az önkormányzat napi működtetése során eljáró számlavezető 
pénzintézetnél történt meg. A Képviselő-testület álláspontja 
értelmében a szabad pénzeszközök lehető legjövedelmezőbb 
befektetése az önkormányzat felelős gazdálkodásának körébe 
eső követelmény. A Képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy a 
számlavezető pénzintézetnél történő pénzeszköz lekötés 
semmivel sem jelent nagyobb pénzügyi kockázatot, mint a 
pénzeszköz számlán tartása, ugyanis teljes körű pénzügyi 
védelmet egyik sem jelent, pusztán az utóbbi esetében elvész a 
megfelelő kamatozásból származó előny is. 
Tekintettel a törvényességi felhívásban foglaltakra a Képviselő-
testület – az Állami Számvevőszék vizsgálati tapasztalatainak 
megküldése előtt – módosítani kívánja az átmenetileg szabad 
és a szabad pénzeszközei befektetésével kapcsolatos 
előírásait és utólagos beszámolás terhe mellett fel kívánja 
hatalmazni a polgármestert arra, hogy ezen pénzeszközök 
befektetéséről döntsön a számlavezető pénzintézet 
tekintetében. A Képviselő-testület továbbra is fenntartja majd a 
jogot arra, hogy a számlavezető pénzintézeten kívüli 
befektetések vonatkozásában eseti döntést hozzon. 
A Képviselő-testület fentiek értelmében fegyelmi vagy egyéb 
munkáltatói eljárás lefolytatását nem tartja indokoltnak. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hatályos 
költségvetési rendeletek módosítását készítse elő, egyúttal 
felkéri a polgármestert, hogy a módosítások tervezetét az éves 
beszámolóval egyidejűleg terjessze a Képviselő-testület elé. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Kormánymegbízott 
Urat a törvényességi felhívásban foglaltakkal kapcsolatos 
döntéséről határidőben tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 

 Babos Attila polgármester 
Határidő:  2016. április 21. a törvényességi felhívás 

tekintetében; 
 2016. április 25. az előterjesztések tekintetében 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Döntés hitelezői igénybejelentésről felszámolási eljárás során 

 
Nagy Károly alpolgármester ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az igénybejelentéssel egyidejűleg meg 
kell fizetni a felmerülő igény 1 %-ának megfelelő pénzösszeget, de maximum 200 ezer forintot. 
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Csala László képviselő elmondja, hogy felelősen más döntés nem is hozható, minthogy megtegyük 
az igénybejelentést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
82/2016. (IV. 11.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Kárrendezési Alap (székhely: 1092 
Budapest, Köztelek utca 6., képviseli: dr. Kiss Krisztina 
ügyvezető igazgató-helyettes) QK-31655-4/2016 számú 
értesítése alapján Dunaszeg Község Önkormányzatának a 
Quaestor Értékpapír Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláján 
nyilvántartott Quaestor Financial Hruria Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. által kibocsájtott QFD150318 nevű, 5098,00 
darabszámú, 50.980.000 Ft, azaz ötvenmillió-kilencszáz-
nyolcvanezer forint névértékű kötvénye kárrendezése 
érdekében hitelezői igényt nyújtson be a társaság felszámolója, 
a VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. (székhely: 1097 
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) felé. 
A Képviselő-testület a Fővárosi Törvényszék Gazdasági 
Hivatala elkülönített számlájára (10032000-01483013-
24000004) átutalandó, a követelési összeg 1%-át, de legfeljebb 
200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint nyilvántartásba-vételi díjat 
az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
gondoskodjék a hitelezői igény határidőben történő 
benyújtásáról és a nyilvántartásba-vételi díj átutalásáról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 19. 

 
 
5. ) napirendi pont 

 
Döntés támogatási kérelemről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 
Nagy Károly alpolgármester ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kérelmének tartalmát és egyúttal 10.000 Ft 
összegű támogatást javasol. 
 
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 
83/2016. (IV. 11.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi költségvetése terhére 10.000 Ft, azaz tízezer forint 
összegű támogatást biztosít a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi  



8/8 

 
 


