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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-20/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. október 25-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről 

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

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

dr. Környei Miklós háziorvos 
dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos 
Kissné Szigony Anett védőnő 
Csaláné Pék Mónika házi gondozó 
Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Nagy Károly alpolgármestert és Szabó Péter képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi 
„Döntés közvilágítás korszerűsítése kapcsán érkezett árajánlatokról”, „Döntés 
településrendezéssel kapcsolatos kérelemről”, „Döntés idősek támogatásáról” napirendeket. A 

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottakra. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 
2.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Dunaszeg, 646/135 helyrajzi számú utca elnevezéséről 
b) Döntés Arany János utca 7. szám alatti ingatlan eladásáról 
c) Döntés egészségügyi szűrővizsgálatokra érkezett árajánlatról 
d) Döntés önkormányzat működésére vonatkozó javaslatról 
e) Döntés Rosta Péter kérelméről 
f) Döntés közvilágítás korszerűsítése kapcsán érkezett árajánlatokról 
g) Döntés településrendezéssel kapcsolatos kérelemről 
h) Döntés idősek támogatásáról 

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

 
Zárt ülés 
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A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 
fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
193/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. szeptember 25-i rendes, nyilvános testületi ülés 
napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat 
szerint elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-4. melléklete.) 
 
Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 

 
Babos Attila polgármester köszönti a napirendi pontok előadóit, elmondja, hogy az 
előterjesztéseket minden képviselő megkapta, kérdezi, hogy az előadók szóban kívánják-e 
kiegészíteni írásos beszámolójukat. 
Mivel szóbeli kiegészítést senki nem kíván tenni, így a képviselő-testület tagjaié a kérdezés 
lehetősége. 
 
Nagy Károly alpolgármester kérdezi, hogy a házi segítségnyújtásban a 130-150 ellátási óra/hó 
elegendő vagy lenne esetleg többre igény az ellátást igénybe vevők részéről. 
 
Csaláné Pék Mónika házi gondozó válaszol, hogy ennyi lehet a maximum. 
 
Babos Attila polgármester kiegészítésként elmondja, hogy ez a maximum óraszám nagy átlagban 
ki is használt. 
 
Nagy Károly alpolgármester elmondja, hogy kiváló ötletnek találta a gyermekorvos által, egy ismert 
közösségi oldalon létrehozott nyilvános csoportot. Kérdezi, hogy az elvárásoknak megfelelően 
alakul-e a működése. 
 
dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos elmondja, hogy nagyon nagy sikere van, tudják a szülők kezelni, 
lényegesen kevesebb a betegváróban a forgalom, mivel például csupán receptírásért nem mennek 
el, hanem jelzik az igényt a csoportban. Az aktuális betegségekről raknak fel tájékoztatókat, 
kezelési alternatívákat. Véleménye szerint szeretik az anyukák, népszerű a felület. 
 
Nagy Károly alpolgármester kérdezi, hogy a babamasszázs iránti érdeklődés vajon miért esett 
vissza. 
 
Kissné Szigony Anett védőnő válaszol, hogy sajnos ő sem tudja ennek az okát, valamiért 
elzárkóznak tőle az anyukák, de hogy miért, azt megindokolni nem tudják. 
 
dr. Környei Miklós háziorvos elmondja, hogy rendkívüli eseményről nem tud beszámolni, a forgalmi 
adat egyezik a tavalyival. 
 
Babos Attila polgármester kérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése, felvetése. 
Elmondja a doktornő és doktor úr felől érkezett jelzésre a vízvezeték problémájával kapcsolatosan, 
hogy folyamatban van a megoldás, próbálják az átfolyós melegítő készüléket úgy felszerelni, hogy 
lehetőleg bontani ne kelljen. 
A védőnőnek jelzi, hogy a gyermekorvossal egyeztetve gondolkodjanak, hogy mire lenne szükség, 
van lehetőség eszközbeszerzésre. 
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Elmondja, hogy a mai nap születik döntés az egészségügyi szűrőkamionról. A szakmai részről 
érintettek erről részletes tájékoztatást fognak kapni. 
A házi gondozással kapcsolatosan elmondja, hogy a kezdeti felfokozott várakozás alábbhagyott, 
valószínűleg a szégyenérzet áll a háttérben, nehezen fogadják el a segítséget. Ugyanez a helyzet 
a jelzőrendszeres készülékekkel is. A szolgáltatással kapcsolatosan viszont csak pozitív 
visszajelzés van. Elmondja, hogy nagyon örül neki, hogy a házi gondozó örömmel vesz részt 
szakmai továbbképzéseken, törekszik ismereteinek minél szélesebb körű bővítésére. 
Elmondja továbbá, hogy a védőnői körzetben ellátottak létszámnövekedése biztosan a sok fiatal 
beköltözőnek is köszönhető, de a védőnői szolgálat jó hírneve is nagyban hozzájárul, hogy 
bizalommal fordulnak a helyi védőnőhöz a kisgyermekes szülök. 
Tájékoztatja a megjelent előadókat, hogy továbbra is adott a lehetőség a preventív jellegű 
előadások, programok rendezésének lehetőségére, az önkormányzat mind a helyszínt, mind a 
technikai feltételeket biztosítja. 
Megköszöni a helytállást mindenkinek és köszöni a jelenlétet. 
Kéri, hogy a testület külön szavazzon a háziorvos, gyermekorvos, védőnő és házi gondozó 
beszámolójának elfogadásáról. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
194/2016. (X. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 
Környei Miklós háziorvos, a felnőtt háziorvosi ellátásról szóló 
beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Környei Miklós háziorvos 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
195/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 
Kelemen Ágnes gyermekorvos, a házi gyermekorvosi ellátásról 
szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
196/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kissné Szigony Anett védőnő, a Dunaszegi Védőnői Szolgálat 
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munkájáról szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Kissné Szigony Anett védőnő 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
197/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Csaláné Pék Mónika házi gondozó, a házi segítségnyújtás 
szolgáltatás munkájáról szóló beszámolóját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Csaláné Pék Mónika házi gondozó 
Határidő: azonnal 

 
 
Dr. Környei Miklós háziorvos, dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos, Kissné Szigony Anett védőnő, 
Csaláné Pék Mónika házi gondozó, 18:37 órakor távoztak a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
2.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Dunaszeg, 646/135 helyrajzi számú utca elnevezéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Javasolja, hogy a kialakításra kerülő út legyen Tölháti utca, hiszen eddig is ezt a nevet 
viselte a szóban forgó területrész, ahonnan most új utca nyitásával kialakításra kerülnek az építési 
telkek, továbbá a szóban forgó útszakaszra merőleges út is Tölháti utca jelenleg. Kérdés csupán a 
számozással kapcsolatosan merülhet fel, ez azonban jegyzői hatáskör. Várja a javaslatokat. 
 
Nagy Károly alpolgármester szerint is jó a Tölháti elnevezés. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy az újonnan létrejövő utca elején már meglévő két telephely 
kapja meg a páratlan és páros oldalon egyaránt az első házszámokat, tehát az 1-et és a 2-őt, és 
az üres telkek pedig 3-mal és 4-gyel induljanak. 
 
Nagy Károly alpolgármester egyetért a javaslattal. 
 
Babos Attila polgármester szerint ez jó ötlet, így lesz a legkevésbé kusza az utca házszámozása. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
 



5/12 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
198/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, 646/135 helyrajzi számú önkormányzati 
közútszakaszt az arra merőlegesen haladó Tölháti utca 
részeként kezeli és Tölháti utcának nevezi el. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés Arany János utca 7. szám alatti ingatlan eladásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint az értékbecslés alapján 
8,7 millió forintot ér az ingatlan. Ez azonban csak egy kiindulási alap véleménye szerint, a telek 
megosztható, ez csak növeli az értékét. A ház lakható, de erősen felújításra szorul. Elmondja, 
hogy az ingatlan iránt további szóbeli érdeklődés is volt. Javasolja, hogy 10 millió forintnál ne 
legyen kevesebb az ár. 
 
Szabó Péter képviselő 11 millió forintot javasol. 
 
Nagy Károly alpolgármester véleménye szerint mindenképen el kell adni, egyetért a 11 millió 
forintos eladási árral. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
199/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, Arany János utca 7. szám alatti, 519 helyrajzi 
számú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vételárát 
11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió forint összegben határozza 
meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a vételi szándékot benyújtó Nagy Istvánt (9024 Győr, Illyés 
Gyula u. 8.) tájékoztassa a testület döntéséről és egyeztessen 
az ingatlanban jelenleg lakó bérlővel kötendő szerződés 
kapcsán. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés egészségügyi szűrővizsgálatokra érkezett árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7-8. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy többször szó esett már arról, hogy egyes szakorvosi 
vizsgálatokat helyben is biztosítani szükséges a lakosság részére, mivel sokan máshogy nem 
jutnak hozzá az egészségügyi ellátás ezen szegmenséhez, ami érzékenyen érintheti a lakosság 
egészségi állapotát és hátrányos a kritikusnak tekintett betegségek megelőzése során. Javasolja, 
hogy az önkormányzat indítson el egy lakossági egészségügyi szűrőprogramot. Ennek 
legfontosabb lépése az lenne, hogy az önkormányzat anyagilag támogassa a szűréseket. 
Mindehhez javasolja az önkormányzat szociális rendeletének módosítását a képviselő-testület 
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részére megküldött tartalommal. Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a módosítás lényegi tartalmi 
elemeit. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
11/2016. (XI. 7.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület által elfogadott rendeletnek 
megfelelően az önkormányzat szűrőkamion igénybevételével valósítaná meg az idei évben a 
lakossági szűrővizsgálatokat. A szűrőkamion csak hétköznap tud jönni. Napi 40-50 fő közötti 
létszámot tudnak vállalni, a szűrés ára körülbelül 1,7 millió Ft/nap. A Vöröskereszt helyi szervezete 
felvállalta, hogy a jelentkezőket felkeresik és a szükséges adminisztrációs adatokat, mint pl. TAJ 
szám, születési dátum stb. összeírják, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a szűrőkamion 
dolgozóinak majd helyben történő munkavégzését. Javasolja, hogy az internetes fórumokon, 
honlapokon, közösségi oldalon tegye közzé az önkormányzat a felhívást, hogy minél szélesebb 
körben tudomást szerezzenek róla a lakosság körében. 
 
Csala László képviselő szerint sokan meg fognak mozdulni a felhívásra, javasolja egy jelentkezési 
sorrend felállítását. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy a szűrőkamiont biztosító céggel kellene egyezkedni és a 
napi létszámot kellene egy kicsit feljebb alkudni. 
 
Babos Attila polgármester véleménye szerint meg lehet próbálni, de félő, hogy a vizsgálatok 
időigényesek és nem nagyon férnek bele többen egy napba. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy a túljelentkezés elkerülése és a vizsgálatok hatékonysága 
érdekében kössenek ki korhatárt. 
 
Babos Attila polgármester szerint ez nagyon jó ötlet és akkor az érintettek névre szólóan is 
megkaphatják a felhívást. Javasolja a 45 év feletti életkort. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
200/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. november 8. naptól hatályos egységes szerkezetű 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 
lakossági egészségügyi szűrővizsgálat megszervezését rendeli 
el az önkormányzat által, a rendelet hatálybalépését követően. 
A lakossági egészségügyi szűrővizsgálatra a dunaszegi 
lakcímmel rendelkező, 45. életévüket betöltött lakosok 
jogosultak. 
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A szűrőtevékenység az alábbi vizsgálatokat foglalja magában: 
1. Fizikális vizsgálat, 2. Hasi áttekintő ultrahang vizsgálat, 3. 
Low dose mellkas CT vizsgálat, 4. Spirometria, 5. EKG 
vizsgálat, 6. Komplex laborvizsgálat, 7. PSA szűrővizsgálat. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
szűrővizsgálat megszervezését és a lakosság helyben 
szokásos módon történő értesítését végezze el. A lakossági 
szűrővizsgálat igénybevétele ingyenes, azonban előzetes 
regisztrációhoz kötött. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vizsgálat lehetséges kapacitását meghaladó jelentkezés esetén 
a jelentkezők számának behatárolására alkalmas módszert 
meghatározza. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester vázolja a szűrővizsgálatra kért árajánlat tartalmát, egyúttal javasolja a 
november 14-15. napokat a vizsgálatok lefolytatására. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére elfogadja a V&H MEDICAL-RAD Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Herkules u. 20., 
képviseli: Horváth Tibor ügyvezető) árajánlatát a lakossági 
egészségügyi állapotfelmérés és szűrővizsgálat ellátására 
vonatkozóan az alábbi kitételekkel: 2016. november 14-én és 
2016. november 15-én, a két szűrési napon résztvevő összesen 
100 fő vizsgálata (maximum 50 fő/szűrési nap) összesen bruttó: 
3.398.000 Ft + PSA szűrés: bruttó: 4.000 Ft/fő (elszámolása 
aláírt jelenléti ív alapján). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szűrővizsgálat támogatásáról szóló önkormányzati 
rendeletmódosítás hatályba lépését követően a szerződést 
megkösse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés Rosta Péter kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
202/2016. (X. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Rosta Enikő (sz.: Győr, 2002. december 1., an.: 
Bencze Mónika, lc.: 9174 Dunaszeg, Országút utca 27.) 
nyolcadik évfolyamos tanulót, hogy részt vegyen az Arany 
János Tehetséggondozó Programban. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanuló 
Arany János Tehetséggondozó Programban történő 
jelentkezéséhez a jelen határozatot és a további szükséges 
dokumentumokat a tanuló által az első helyen kiválasztott 
középiskola részére küldje meg. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
e) Döntés az önkormányzat működésére vonatkozó javaslatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
fogadja el kormánymegbízott úr javaslatát, ugyanakkor annak indokolását aggályosnak tartja, 
tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet módosítása a hatálybalépést megelőző időre nem 
állapít meg kötelezettséget, nem tesz terhesebbé kötelezettséget, nem von el és nem korlátoz 
jogot és semmilyen magatartást nem nyilvánít jogellenessé. A költségvetési rendeletek előírásai 
természetüknél fogva visszamenő hatályúak, mivel azok elfogadása a folyó költségvetési év során 
történik és értelemszerűen a folyó év elejétől kezdődő időszakra is tartalmaznak rendelkezéseket. 
A költségvetési rendelet módosítása továbbá nem módosította a már hatályba lépett költségvetési 
rendelet hatálybaléptető rendelkezését sem. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
203/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja által GYB-04/1168-1/2016. számú, 2016. 
szeptember 26-án kelt javaslatát az önkormányzat működésére 
vonatkozóan azzal, hogy annak indokolását aggályosnak tartja, 
tekintettel arra, hogy a vizsgálat tárgyát képező 4/2016. (V. 9.) 
önkormányzati rendelet a hatálybalépést megelőző időre nem 
állapít meg kötelezettséget, nem tesz terhesebbé 
kötelezettséget, nem von el és nem korlátoz jogot, semmilyen 
magatartást nem nyilvánít jogellenessé, továbbá nem módosítja 
a már hatályba lépett költségvetési rendelet hatálybaléptető 
rendelkezését sem. A költségvetési rendeletek előírásai 
természetüknél fogva visszamenő hatályúak, mivel azok 
elfogadása a folyó költségvetési év során történik és 
értelemszerűen a folyó év elejétől kezdődő időszakra is 
tartalmaznak rendelkezéseket. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. november 14. 



9/12 

f) Döntés közvilágítás korszerűsítése kapcsán érkezett árajánlatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
204/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal, az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére elfogadja a Vill-Korr Hungaria Kft. (székhely: 9027 Győr, 
Berkenyefa sor 9., képviseli: Gasztonyi László ügyvezető) 
7.657.625 Ft +ÁFA összegű árajánlatát Dunaszeg, közvilágítás 
korszerűsítése kapcsán. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. november 30. 

 
 
g) Döntés településrendezéssel kapcsolatos kérelemről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13-14. melléklete.) 
 

Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztések tartalmát. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
205/2016. (X. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi építési szabályzat módosítására irányuló kérelmet 
támogatja, mely szerint saroktelek esetében a telek hosszabb 
oldalhatárával párhuzamos előkert mérete 3 méterig 
lecsökkenthető legyen. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
206/2016. (X. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Talent-Plan Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (9023 
Győr, Richter János u. 11.) a helyi építési szabályzat 
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véleményezési dokumentációjának a törvényben előírt 
koncepcionális alátámasztó munkarészekkel történő 
kidolgozására vonatkozó ajánlatát a mellékelt tartalommal 
elfogadja 160.000 Ft +ÁFA összegben. 
A Képviselő-testület a tervezési díj 50%-át, azaz 80.000 Ft 
+ÁFA összeget a 2016. évi költségvetése terhére átvállalja, 
tekintettel arra, hogy a településrendezési eszköz módosítása 
nem kizárólag a kérelmezők ingatlanát érinti. A fennmaradó 50 
%-ot, azaz 80.000 Ft +ÁFA összeget a kérelmezőknek, Kovács 
Dávidnak és Kovácsné Csák Ildikónak (9174 Dunaszeg, Petőfi 
S. u. 21.) kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt. 
11737007-15366612 számú bankszámlaszámára. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés idősek támogatásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti, hogy az önkormányzat szociális rendelete lehetőséget biztosít 
eseti támogatás megállapítására, javasolja az idősek napi rendezvényen résztvevő 70 év feletti 
lakosok 2.500 forint összegben történő támogatását Erzsébet utalvány formájában. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
207/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
természetbeni támogatásban részesíti a bejelentett dunaszegi 
lakcímmel rendelkező 70 év feletti időskorúakat, egységesen 
2.500 Ft/fő mértékben, Erzsébet utalvány formájában. 
A támogatás csak az önkormányzat által rendezett idősek napi 
rendezvényen, 2016. november 6-án vehető át. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. november 6. 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15-17. 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 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
208/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 168/2016. (IX. 6.), 169/2016. (IX. 6.), 170/2016. (IX. 
6.), 171/2016. (IX. 6.), 174/2016. (IX. 6.), 175/2016. (IX. 6.), 
176/2016. (IX. 6.), 177/2016. (IX. 6.), 178/2016. (IX. 6.), 
179/2016. (IX. 6.), 180/2016. (IX. 6.), 181/2016. (IX. 6.), 
182/2016. (IX. 6.), 183/2016. (IX. 6.), 184/2016. (IX. 6.), 
185/2016. (IX. 6.), 187/2016. (IX. 6.), 188/2016. (IX. 6.), 
189/2016. (IX. 6.), 190/2016. (IX. 6.) 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 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
209/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja a I/1530/2016., I/1552-1/2016., I/1580-
1/2016., I/1763-1/2016. és I/1764-1/2016. számú, átruházott 
hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri 
beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
210/2016. (X. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2016. szeptember 1. – 2016. szeptember 30. 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az adventi vásár és a betlehemszentelés december 3-
án lesz, valamint felhívja a képviselők figyelmét, hogy a civil szervezetek számára elkülönített 
keretből még lehet támogatni a helyi egyesületeket, szervezeteket. 
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