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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-20/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. október 24-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: 

dr. Környei Miklós háziorvos 
dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos 
Kissné Szigony Anett védőnő 
Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Csala László és Szabó Péter képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés 
karácsonyi támogatásokról” napirendet. 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 vízkárelhárítási terv készítéséről 
b) Döntés fogászati ügyeleti ellátási szerződés hosszabbításáról 
c) Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról 
d) Döntés Arany János utca 7. szám alatti ingatlanra érkezett ajánlatról 
e) Döntés Márkus Barbara Dunaszeg 296/15 hrsz. ingatlant érintő kérelemről 
f) Pusztakert utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezése 
g) Petőfi utca forgalomszabályozása 
h) Döntés karácsonyi támogatásokról 

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

 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
155/2017. (X. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. október 24-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét 
és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-3. 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. 
 
Szabó Géza képviselő a gyermekorvostól és védőnőtől együttesen kérdezi, hogy a HPV oltás 
igénylésével kapcsolatban van-e valamiféle pozitív irányú elmozdulás. 
 
Kissné Szigony Anett védőnő válaszol, hogy úgy tűnik nem, ebben az évben mindösszesen öten 
kérték. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy mi lehet ennek az oka, mert is ő látja, hallja a sajtóban a 
negatív propagandát. 
 
dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos elmondja, hogy nem igazán érti ő sem, valószínűleg a negatív 
sajtó is oka lehet, nagy a bizonytalanság. Ha tőle valaki tanácsot kér, mindenkinek javasolja, hogy 
adassák be. Volt olyan eset a körzetében, hogy fiúgyermeknek is beadatták a szülők. Szerinte 
igenis hasznos. 
 
dr. Környei Miklós háziorvos megerősíti a gyermekorvos szavait, szerinte is fontos lenne, hogy 
minden érintett korosztály megkapja. Valóban nem véd minden törzs ellen, de jó pár ellen igen. Ezt 
kéne szem előtt tartani. 
 
Babos Attila polgármester a gyermekorvostól kérdezi, hogy mennyire kezelhető a körzetet érintő 
létszámnövekedés. 
 
dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos válaszol, hogy nyáron nincs gond, télen, influenza időszakban 
bizony van tumultus. Előbb-utóbb lehet, hogy meg kell osztani a körzeteket, nagyon sok az új 
beköltöző minden jelenlegi településén és további létszámnövekedés várható. 
 
Babos Attila polgármester kérdezi, hogy van-e esetleg valami a településre jellemző, elharapódzott 
betegségforma, valamint, ha igen az önkormányzat tehet-e bármit ezek megelőzésében. 
 
dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos válaszol, hogy szerencsére említésre méltó betegség, eset 
nincs, de a prevenciós jellegű oltások közül, jó lenne, ha kaphatnának a szülők a Meningococcus 
B típusú oltásra valamiféle támogatást. A C típusú ellen ingyenes az oltás, de a B is sajnos jelen 
van a társadalomban, fertőz, veszélyes és az oltásért sajnos sokat kell fizetni. 
 
dr. Környei Miklós háziorvos ezt jó ötletnek tartja, mert a fiatal felnőttek körét is érinti ez a 
betegség. 
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Csala László képviselő kérdezi, hogy milyen típusú betegség ez pontosan és hogyan terjed. 
 
dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos elmondja, hogy ez egy fertőző, gennyes agyhártyagyulladás, 
gyors lefolyású, akár 24 óra alatt bele lehet halni. 
 
Babos Attila polgármester egy rövid tájékoztató jellegű anyagot szeretne kérni a betegségről, 
illetve a védőoltásról, hogy mennyibe kerül, mikor kell beadni, hány db oltásból áll és egy 
megközelítő számadatot, arról, hogy kb. hány érintett igénylő lehetne. 
Háziorvostól szeretne hallani egy rövid értékelést, összefoglalót a szűrőkamionos vizsgálat 
eredményéről. 
 
dr. Környei Miklós háziorvos elmondja, hogy bár első olvasatra ijesztőnek tűnhetnek a számok, 
százalékok, arányok, de ez egy szűrővizsgálat, ami akkor hatékony, ha minél több beteget, 
betegséget kiszűr. Ez azt jelenti, hogy jó volt a célcsoport meghatározás. A tüdőszűrés 
tekintetében érez egy kis hibát a rendszerben, a szűrési protokoll szerint, a kiszűrteket, 
visszarendelteket is nekik kellene újra vizsgálni, alacsony dózisú röntgen vizsgálattal, de erre 
ugyebár jelen helyzetben nincs lehetőség. A labor vizsgálatok viszont hasznosak voltak, jó 
visszacsatolás volt a háziorvosi kezelésen rendszeresen megjelenő egyének esetében, de 
ugyanez a helyzet a hasi Uh, prosztata, pajzsmirigy vizsgálatok tekintetében is. Alapvetően 
hasznosnak mondhatjuk, hiszen szűrtek ki cukorbeteget, tüdődaganatos beteget, akit azóta meg is 
műtöttek. Több személyt irányítottak tovább különböző szakrendelésekre. 
 
Babos Attila polgármester köszöni a beszámolókat, a személyes részvételt és természetesen 
mindenki munkáját. Továbbra is biztosítja az egészségügyi szekció számára az önkormányzat 
támogatását, várja az észrevételeket, javaslatokat. 
 
A témával kapcsolatban több 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 
156/2017. (X. 24.) 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 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
157/2017. (X. 24.) 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 
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A témával kapcsolatban több 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 
158/2017. (X. 24.) határozata 

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

 
 
Dr. Környei Miklós háziorvos, dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos, Kissné Szigony Anett védőnő 
19:07 órakor távoztak a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés vízkárelhárítási terv készítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az árajánlatok tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Elmondja, hogy korábban volt már róla szó, hogy miért kell vízkárelhárítási tervet 
készíttetnie az önkormányzatnak. Kéri, hogy döntsön a testület. 
 
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 
159/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja az AQUA-MONT Mérnökiroda 
Kft. (székhely: 9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4., képviseli: 
Greguss András ügyvezető) 250.000 Ft + ÁFA összegű 
árajánlatát Dunaszeg Község vízkárelhárítási tervének 
elkészítésére vonatkozóan, az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződést megkösse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés fogászati ügyeleti ellátási szerződés hosszabbításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kötött fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozó 
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megállapodás 2017. december 31. napján lejár. A szerződést meg kell hosszabbítani. A 
szerződéstervezeteket előzetesen mindenki megkapta. Van lehetőség határozatlan időre kötni, ő 
ezt javasolja. 
 
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 
160/2017. (X. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja az Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény Győr (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11., 
képviseli: Panker Mihály igazgató) megállapodását Dunaszeg 
község lakossága számára a fogorvosi alapellátáshoz 
kapcsolódó sürgősségi ügyeleti ellátás biztosításával 
kapcsolatosan. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást határozatlan időre megkösse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
c) Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a szakhatóságok véleményezték a tervdokumentációt, 
kifogást nem emeltek. 
 
Babos Attila polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a Miniszterelnökség Építészeti és 
Építésügyi Helyettes Államtitkára oly mértékben találta jónak az elkészült anyagot, hogy felkérést 
kapott az önkormányzat, hogy járuljon hozzá a dunaszegi településképi arculati kézikönyve 
megjelenéséhez egy központi kiadványban. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
161/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Dunaszeg Község Településképi Arculati 
Kézikönyvét. Felkéri az önkormányzati főépítészt a 
dokumentum publikálására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés Arany János utca 7. szám alatti ingatlanra érkezett ajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, mely szerint nevezett ingatlanra 
újabb ajánlatot tettek, melynek tartalma ismert, mivel előzetesen mindenki megkapta. 
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Csala László képviselő elmondja, hogy ha jól emlékszik, akkor 11.000.000 Ft összegben 
állapították meg korábban a vételárat. Az ingatlanbecslés értéke is magasabb volt, mint a jelenlegi 
ajánlat. Javasolja, hogy 9.500.000 Ft-ban próbáljanak megegyezni az ajánlatot tevővel. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző javasolja, hogy állapítson meg a testület egy minimum értékhatárt és a 
polgármester kapjon felhatalmazást az egyeztetés lefolytatására és megegyezés esetén a 
szerződés megkötésére. 
 
Babos Attila polgármester felhívja a testület figyelmét, hogy az értékbecslés összege alá 
semmiképpen nem mehetnek. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
162/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, Arany János utca 7. szám alatti, 519 helyrajzi 
számú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vételárát 
legalább az értékbecslés szerinti összegben határozza meg. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi 
szándékot benyújtó Nagy Istvánnal (9024 Győr, Illyés Gyula u. 
8.) egyeztetést folytasson és a meghatározott értékhatár felett 
megegyezzen a pontos vételárat illetően, az adásvételi 
szerződést megkösse. Az érintett ingatlan esetében a Magyar 
Államot elővásárlási jog illeti meg. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés Márkus Barbara Dunaszeg 296/15 hrsz. ingatlant érintő kérelemről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, mely szerint Márkus Barbara 
megkereste az önkormányzatot, hogy a Dunaszeg, 296/15 hrsz-ú ingatlant, melyet 1996-ban 
vásárolt az önkormányzattól, szeretné eladni, ezért kéri, hogy az önkormányzat törölje az 
adásvételkor bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat. Az ingatlan adásvételi szerződése 
tekintetében azonban szerződésszegés következett be, mivel az ingatlan beépítése nem történt 
meg. Ennek értelmében az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra. A földhivatal felé 
le kell igazolni, hogy nem történt meg a beépítés, ezzel beáll a bontófeltétel és törlik a vevő 
tulajdonjogát. Az önkormányzat az akkori vételárat és meghatározott kompenzációt köteles a vevő 
felé visszatéríteni. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen kimenetelei lehetnek 
az ügynek az önkormányzatra nézve, mit lehet ajánlani a vevőnek. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző vázolja az alternatívákat. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy tegyenek vételi ajánlatot. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy a jegyző által ismertetett lehetőségek mindegyikét ajánlják 
fel a kérelmezőnek. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
163/2017. (X. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg 296/15 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában tekintettel 
arra, hogy az 1996. november 4–én kelt adásvételi szerződés 
4. pontja alapján a szerződés bontó feltétele beállt, az alábbi 
ajánlatot teszi Márkus Barbara (9171 Győrújfalu, Hársfa utca 
22.) szám alatti lakosnak: 
1. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete figyelembe véve a szerződésben foglalt eredeti 
vételárat, az azóta eltelt időt és a hasonló paraméterekkel 
rendelkező ingatlanok jelenlegi vételárát, 2.000.000 Ft, azaz 
kettőmillió forint összegű vételáron visszavásárolja a Dunaszeg, 
296/15 hrsz-ú ingatlant. 
2. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a vevő mulasztásából bekövetkezett 
szerződésszegésre való tekintettel 2.000.000 Ft, azaz 
kettőmillió forint módosított összeggel újraköti az adásvételi 
szerződést a Dunaszeg, 296/15 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában, az elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzésének mellőzésével. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse, a szükséges egyeztetéseket lefolytassa. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
f) Pusztakert utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Véleménye szerint, ha a lakosság rendeltetésszerűen használja a hulladékgyűjtőt, 
nincsenek patkányok, nincsen bűz. Mivel többnyire a környéken lakók fogják ezt használni, nyilván 
a saját érdekük, hogy ezt így tegyék. A kérelemben megjelölt helyre a konténerek nem 
áthelyezhetők, mivel az egyrészt külterület, másrészt a közvilágítás sem lenne megfelelő. A 
gyűjtősziget a szolgáltatóval folytatott több éve húzódó egyeztetés folytán kerülhetett a jelenlegi 
helyére, kifejezetten a Pusztakert utca környéki lakók korábbi kérésére. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy a beadványt benyújtó gyűjtse össze az ott lakók aláírását, 
érintve a Pusztakert, Petőfi, Nefelejcs és Szilosi utca teljes hosszát, valamint az Országút utca 44-
70 számig eső részét. Ha a többség véleménye is az, hogy kerüljön onnan el a hulladékgyűjtő 
sziget, akkor – tekintve, hogy áthelyezése nem lehetséges – kerüljön megszüntetésre. 
 
Babos Attila polgármester szerint a település ezen részén lakóknak nagy könnyebbség, hogy nem 
kell a távolabb eső gyűjtőpontokig elmenniük. Véleménye szerint a konténerek úgy kerültek 
elhelyezésre, hogy a közvetlen szomszédságban lakókat sem zavarja a közlekedésben, 
kilátásban. Az, hogy ürítés után a konténereket nem megfelelően helyezték vissza a murvára az 
ürítést végző szolgáltató munkatársai, már jelzésre került a szolgáltató felé és részükről megtörtént 
az intézkedés. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
164/2017. (X. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tájékoztatja Gondár Gábor, Dunaszeg, Pusztakert utca 1. szám 
alatti lakost, hogy a testület a Pusztakert utcai szelektív 
hulladékgyűjtő sziget ügyében beadott kérelmét megvitatta és 
arra az álláspontra jutott, hogy amennyiben az ott élő, ezáltal az 
ügyben érintett lakosság többsége (Pusztakert, Petőfi, Nefelejcs 
és Szilosi utca teljes hossza, valamint az Országút utca 44-70. 
házszámig) írásban, saját aláírással ellátott kérelemben 
nyilatkozik, hogy zavarja őket a kihelyezett gyűjtőpont, akkor a 
Pusztakert utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetésre 
kerül. A Képviselő-testület tájékoztatja továbbá a beadványt 
benyújtót, hogy a gyűjtőpont áthelyezésére nincs lehetőség, 
ennek értelmében a jelenlegi három helyett, a maradék két 
szelektív hulladékgyűjtő szigetet (Deák Ferenc és Rákóczi 
Ferenc utcai) kell használnia a település teljes lakosságának. 
A Képviselő-testület megvizsgálta a hulladékgyűjtő sziget 
helyzetét és álláspontja szerint – rendeltetésszerű használat 
mellett – az sem közegészségügyi, sem közlekedési problémát 
nem okoz, jelenlegi helyzete nem terheli kiemelkedő módon az 
utcaképet. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kérelmező a jelen 
határozatban meghatározott területen az aláírásgyűjtést 
elvégezze az önkormányzat által külön megkeresésre kiadásra 
kerülő hitelesített aláírásgyűjtő íveken. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kérelmezőt döntésükről értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Petőfi utca forgalomszabályozása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 

Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát miszerint Perjámosy-Humhál Henriett 
a Petőfi utca forgalmi rendjének felülvizsgálatát kérelmezte, mely beadványban fekvőrendőr 
kihelyezését javasolja a forgalom lassítása céljából. 
 
Csala László képviselő szerint a Petőfi utcát az ott élők használják, nem elkerülő útként funkcionál, 
nincs is mit elkerülni rajta. Fekvőrendőr kihelyezését semmiképpen nem javasolja, mivel az további 
zajterhelést eredményezne. Egy 30-as sebességkorlátozó táblát elképzelhetőnek tart, de 
véleménye szerint a forgalom gyakoriságát az sem oldaná meg. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző nem tapasztalt forgalomnövekedést augusztus közepe óta a területen. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
165/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tájékoztatja Perjámosy-Humhál Henriett, Dunaszeg, Petőfi utca 
37/B. szám alatti lakost, hogy a testület a Petőfi utcai 
forgalomszabályozás ügyében beadott kérelmét megvitatta és 
arra az álláspontra jutott, hogy a Petőfi utcát a környéken élők 
célforgalom jelleggel használják. A beadványban felvetett 
elkerülő út jelleg a település utcaszerkezetét figyelembe véve 
nem értelmezhető, fekvőrendőr kihelyezése nem indokolt. Az 
egyéb forgalomlassító lehetőségek vizsgálatára és az 
esetlegesen szükséges intézkedések megtételére a 
polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés karácsonyi támogatásokról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 

Babos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat szociális rendelete lehetőséget biztosít 
karácsonyi támogatás címén Erzsébet utalvány formájában, egyszeri támogatás nyújtására. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy határozzák meg a célcsoportokat és az összeget, amennyiben 
idén is szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. 
 
Nagy Károly alpolgármester javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is a szokásos 
csoportok részesüljenek támogatásban, úgymint a 0-3 évesek, az óvodások, a dunaszegi iskolába 
járó általános iskolások, a középiskolások, a 70 év felettiek és a meghatározott kategóriákba 
tartozó sérült személyek. Egységesen 5.000 forint támogatást javasol mindenkinek. 
 
A témával kapcsolatban több 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 
166/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező 0-3 éves korcsoportba tartozó 
és az óvodás korú gyermekek törvényes képviselőit 
gyermekenként 5.000 Ft összegű karácsonyi támogatásban 
részesíti, Erzsébet utalványban. 
A támogatásra annak a gyermeknek a törvényes képviselője 
jogosult, aki dunaszegi lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen 
a településen tartózkodik. Az óvodás korú gyermekek esetében 
további feltétel, hogy a gyermek a Dunaszegi Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde intézményébe jár. 
A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes 
képviselője jogosult. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2017. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. december 31. 
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A témával kapcsolatban több 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 
167/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező, a településen életvitelszerűen 
tartózkodó, a Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó 
alapfokú, valamint a középfokú, első nappali közoktatási 
képzésben részt vevő tanulók törvényes képviselőjét 
gyermekenként 5.000 Ft összegű karácsonyi támogatásban 
részesíti, Erzsébet utalványban. 
A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes 
képviselője jogosult. A középfokú közoktatási intézményben 
tanulók részéről a támogatás igénybevételéhez egy hónapnál 
nem régebbi iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2017. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
A témával kapcsolatban több 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 
168/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli 
időszak többletköltségeinek csökkentésére karácsonyi 
támogatásban részesíti a dunaszegi lakcímmel rendelkező 70 
év feletti időskorúakat, egységesen 5.000 Ft/fő mértékben, 
Erzsébet utalványban. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2017. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
 
A témával kapcsolatban több 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 
169/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező, a településen életvitelszerűen 
tartózkodó, rokkantsági ellátásban részesülő, a korábbi 
minősítési rendszer szerinti I. vagy II. rokkantsági csoportba 
sorolt, a jelenlegi minősítési rendszer szerint C2, D vagy E 
minősítési kategóriába sorolt lakosokat 5.000 Ft összegű 
karácsonyi támogatásban részesíti, Erzsébet utalványban. A 
rokkantsági ellátás folyósításának tényét és a minősítési 
kategóriát hitelt érdemlően igazolni kell. A támogatást nem 
veheti igénybe, aki 2017. évben időskorúak karácsonyi 
támogatásában részesült. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2017. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11-13. melléklete.) 

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

 
Babos Attila polgármester beszámol a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról, egyúttal 
kéri az előterjesztés szerint a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri döntésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 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: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 128/2017. (VIII. 22.), 129/2017. (VIII. 22.), 
131/2017. (IX. 5.), 133/2017. (IX. 5.), 134/2017. (IX. 5.), 
135/2017. (IX. 5.), 136/2017. (IX. 5.), 137/2017. (IX. 5.), 
139/2017. (IX. 5.), 140/2017. (IX. 5.), 141/2017. (IX. 5.), 
142/2017. (IX. 5.), 143/2017. (IX. 5.), 145/2017. (IX. 5.), 
146/2017. (IX. 5.), 147/2017. (IX. 5.), 148/2017. (IX. 5.), 
149/2017. (IX. 5.), 150/2017. (IX. 5.), 151/2017. (IX. 5.) számú 
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 
171/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja a I/1681-1/2017., I/1741-1/2017. és 
I/1743-1/2017. 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2017. (X. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 30. 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy november 11-én kerül megszervezésre az idősek éves 
szokásos köszöntése. Idén lesz lehetőség szállítást kérni, ha valakinek gondot okozna a 
rendezvényre történő odajutás. 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a régi óvoda épület kiviteli tervei kb. 2,5 millió forintba fognak 
kerülni. 
 
Elmondja, hogy a szlovákiai Soporna település képviselői látogatást tettek az önkormányzatnál, 
szeretnék feleleveníteni a régi testvértelepülési kapcsolatot. 
 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatást ad a településkép védelméről szóló rendeleti szabályozás 
előkészítéséről. 
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