
1/9 

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-24/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. december 4-én 17:00 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 7 fő jelen van, 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 Döntést igénylő ügyek közé felveszi 
„Döntés Márkus Barbara Dunaszeg, 296/15 hrsz. ingatlant érintő ajánlatáról” 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.) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 
2.) Döntés az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről 
3.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet függelékének 
módosításáról 

b) Döntés a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet mellékletének 
módosításáról 

c) Döntés a Rábakész Kft. közétkeztetési térítési díjakra érkezett javaslatáról 
d) Döntés Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződéséről 
e) Döntés Márkus Barbara Dunaszeg, 296/15 hrsz. ingatlant érintő ajánlatáról 

4.) 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 
199/2017. (XII. 4.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. december 4-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. melléklete.) 

 
A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 

 
Babos Attila polgármester kérdezi a képviselőket, hogy jövőre is maradhat-e a hónap utolsó keddje 
az ülések napja, illetve kívánnak-e a munkaterven valami változtatást. 
 
Bartha Gusztáv képviselő szeretné, ha továbbra is maradna a kedd. 
 
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 
200/2017. (XII. 4.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 

 
Döntés az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. 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 a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2017. (XII. 4.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A belső ellenőrzés lebonyolítására a Justicia Audit Bt. 
(székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 5.; képesített belső 
ellenőr: Balogh Erika) által kerül sor. 
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A belső ellenőrzés témája: A jogszabály által előírt közzétételi 
kötelezettség teljesítése. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet függelékének 

módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a házi 
segítségnyújtásból befolyó térítési díjak alacsony volta és a dokumentációjával, számlázásával 
járó folyamatos változások miatt javasolt a szolgáltatást térítésmentessé tenni. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a szolgáltatásban bekövetkezett változások miatt és 
tekintve az ebből befolyó valóban csekély bevételt, indokoltnak tartja polgármester úr javaslatát. 
 
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 
202/2017. (XII. 4.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítja Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete függelékének a házi 
segítségnyújtás óradíjára vonatkozó részét, így az az alábbi 
szöveggel marad hatályban: 
„Házi segítségnyújtás: térítésmentes” 
A módosított díjtételt a Képviselő-testület 2018. január 1-től 
rendeli alkalmazni. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

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

 
 
b) Döntés a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet mellékletének módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester javasolja a temetési helyek megváltási díjainak felülvizsgálatát. 
 
Szabó Péter képviselő elmondja, hogy a környező településekhez képest valóban nagyon 
alacsonyak a helyi díjak, a temető és környezete is szépen rendben tartott, a hozzátartozók által 
elhanyagolt sírhelyeket is az önkormányzat közfoglalkoztatottjai gondozzák, indokoltnak tarja az 
emelést. 
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Szabó Géza képviselő megerősíti az elmondottakat, ő is megnézte pár véletlenszerűen választott 
település díjait és messze meghaladják a helyi árakat, ő is javasolja az emelést. 
 
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 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2013. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
14/2017. (XII. 7.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
 
c) Döntés a Rábakész Kft. közétkeztetési térítési díjakra érkezett javaslatáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a szolgáltató javaslatát, mely tartalmát tekintve 10% körüli 
emelést mutat, mind a nyersanyag, mind a főzési díj vonatkozásában. 
 
Csala László képviselő a 10%-ot nagyon magasnak véli, hiszen háztartási szinten is érzékelhető 
az árakon, hogy valamelyest csökkent néhány élelmiszer, köztük pl. a sertéshús áfája. Az 
étkeztetést biztosító cég nyilván még ennél kedvezőbb áron jut hozzá a nyersanyagokhoz, hiszen 
nagy tételben vásárol. 
 
Babos Attila polgármester további ellenérvként megemlíti, hogy az óvodakonyha épületére most 
kerültek felszerelésre a napkollektorok, ami a vállalkozó rezsiköltségét nyilván csökkenteni fogja, 
valamint az önkormányzat idén nem emelte a főzőkonyha bérleti díját sem. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy alacsonyabb százalékú emelésre tegyenek javaslatot, 
mondjuk nyersanyagok tekintetében plusz 6%, főzési díjakra pedig plusz 8% körüli összegekre, 
kerek számokra törekedve. 
 
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 
203/2017. (XII. 4.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda konyháján 2018. január 
1-től a következő nyersanyagnormák, térítési díjak 
alkalmazását fogadja el: 
 

Megnevezés Nyers-
anyag 

ÁFA 
27 % 

Főzési 
díj 

ÁFA 
27 % 

Össze-
sen 

fizetendő 

Bölcsődei napközi 405,- 110,- 309,- 86,- 933,- 

Óvodás napközi 405,- 110,- 309,- 86,- 933,- 

Iskolai menza 276,- 74,- 231,- 64,- 662,- 

Iskolai napközi 409,- 111,- 341,- 92,- 953,- 

Felnőtt étkeztetés 
(szociális étkező) 

433,- 117,- 102,- 28,- 680,- 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
RÁBAKÉSZ Kft-vel 2009. november 11-én megkötött 
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vállalkozási szerződés 12.) pontját érintő módosítást az 
önkormányzat nevében aláírja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
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 
204/2017. (XII. 4.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda konyha üzemeltetőjének 
2018. január 1-től alkalmazandó nyersanyagnormáját 
figyelembe véve az intézményi térítési díjakat az alábbiak 
szerint elfogadja, megállapítja: 
 
Önkormányzati szinten, vásárolt élelmezésként 

Megnevezés Nyers-
anyag 

ÁFA 
27 % 

Térítési 
díj 100 % 

Bölcsődei napközi 405,- 110,- 515,- 

Óvodás napközi 405,- 110,- 515,- 

Iskolai menza 276,- 74,- 350,- 

Iskolai napközi 409,- 111,- 520,- 

 
Intézményi szinten 

Megnevezés 100 %-os személyi térítési díj 50 %-os személyi térítési díj 

Intézményi 
térítési díj 

ÁFA 
27 % 

Személyi 
térítési 

díj 

Intézményi 
térítési díj 

ÁFA 
27 % 

Személyi 
térítési 

díj 

Bölcsődei napközi 405,- 110,- 515,-    

Óvodás napközi 405,- 110,- 515,-    

Iskolai menza 276,- 74,- 350,- 138,- 37,- 175,- 

Iskolai napközi 409,- 111,- 520,- 205,- 55,- 260,- 

 
A felnőtt étkeztetés (szociális étkező) térítési díja: 
535 Ft + 145 Ft ÁFA, összesen bruttó 680 Ft. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
d) Döntés Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7-10. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
205/2017. (XII. 4.) határozata 

 
1. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ivóvíz-ellátás 
biztosítására szolgáló (Győr-IV 11-25584-1-014-00-00) 
víziközmű-rendszerre vonatkozó, a rendszeren tulajdonnal 
rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-
VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
között a víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény 
rendelkezései alapján egybefoglalt, jelen előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződést az 
aláírás napjáig időközben esetlegesen szükségessé váló 
módosítások figyelembevételével aláírja. 
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az ivóvíz-ellátás 
biztosítására szolgáló (Győr-IV 11-25584-1-014-00-00) 
víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős 
önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező megállapodás alapján a víziközmű-
rendszer egészével kapcsolatosan az ellátásért felelős 
önkormányzatokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
jogosult képviselni a vagyonkezelési szerződésben foglaltakra 
is figyelemmel. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy az ivóvíz-ellátás biztosítására szolgáló (Győr-IV 11-
25584-1-014-00-00) víziközmű-rendszeren tulajdonnal 
rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen 
előterjesztés mellékletét képező megállapodást az aláírás 
napjáig időközben esetlegesen szükséges módosítások 
figyelembevételével aláírja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. 
pont szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont 
szerint létrejövő megállapodás teljesítése érdekében 
valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat 
kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a 
vagyonkezelési szerződés és megállapodás esetleges 
módosításait is. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
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 
206/2017. (XII. 4.) határozata 

 
1. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló (Kunsziget - 
SZV 21-31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszerre vonatkozó, 
a rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős 
önkormányzatok és a PANNON-VÍZ Regionális 
Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a víziközmű-
szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján 
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egybefoglalt, jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződést az aláírás napjáig időközben 
esetlegesen szükségessé váló módosítások 
figyelembevételével aláírja. 
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló (Kunsziget - 
SZV 21-31626-1-009-00-15) víziközmű-rendszeren 
tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok 
közötti, jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
megállapodás alapján a víziközmű-rendszer egészével 
kapcsolatosan az ellátásért felelős önkormányzatokat 
Kunsziget Község Önkormányzata jogosult képviselni a 
vagyonkezelési szerződésben foglaltakra is figyelemmel. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, egyesített 
rendszerű csapadékvíz-elvezetés biztosítására szolgáló 
(Kunsziget - SZV 21-31626-1-009-00-15) víziközmű-
rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős 
önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés mellékletét képező 
megállapodást az aláírás napjáig időközben esetlegesen 
szükséges módosítások figyelembevételével aláírja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. 
pont szerint létrejövő vagyonkezelési szerződés és a 2. pont 
szerint létrejövő megállapodás teljesítése érdekében 
valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat 
kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a 
vagyonkezelési szerződés és megállapodás esetleges 
módosításait is.  
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
e) Döntés Márkus Barbara Dunaszeg, 296/15 hrsz. ingatlant érintő ajánlatáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a megkeresés tartalmát, mely szerint Márkus Barbara a 
Képviselő-testület 163/2017. (X. 24.) számú határozati javaslatát nem fogadta el, az ingatlant 
6.500.000 Ft-os áron kínálja megvételre, továbbra is kéri az elidegenítési tilalom törlését. 
 
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 
207/2017. (XII. 4.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Márkus Barbara mellékelt ajánlatát a Dunaszeg, 296/15 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában nem fogadja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
további intézkedések megtételére, egyúttal kéri, hogy a 
kérelmezőt döntésükről értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12-14. 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 
208/2017. (XII. 4.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 181/2017. (XI. 21.), 183/2017. (XI. 21.), 184/2017. 
(XI. 21.), 187/2017. (XI. 21.), 188/2017. (XI. 21.), 189/2017. (XI. 
21.), 190/2017. (XI. 21.), 191/2017. (XI. 21.), 192/2017. (XI. 
21.), 193/2017. (XI. 21.), 195/2017. (XI. 21.), 196/2017. (XI. 
21.), 197/2017. (XI. 21.) és a 198/2017. (XI. 21.) 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 
209/2017. (XII. 4.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja a I/1893-1/2017. 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: 
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