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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-5/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. március 21-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: - 

Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető 
Magyar Tibor vezető tanácsadó, ENERIN Cégcsoport 
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 Bartha Gusztáv képviselőt. Javaslatot tesz a 
meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő 
ügyek közé felveszi „Döntés ENERIN Kft. ajánlatáról közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése 
kapcsán”, „Döntés környezetvédelmi program elkészítésére érkezett ajánlatról”, „Döntés belső 
ellenőrzési szerződés elfogadásáról”, „Döntés óvodai beíratások, előjegyzések időpontjáról”, 
„Döntés bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó módosított szakmai dokumentumok elfogadásáról”, 
„Döntés házi segítségnyújtás módosított szakmai programjának elfogadásáról”, „Döntés a 
Dunaszeg, 027/3 helyrajzi szám alatti, a 027/1 hrsz-ú ingatlan és a Radnóti utca vége által határolt 
tömb belterületbe vonásáról”, „Döntés Dunaszeg, 652/26 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről”, 
„Döntés Dunaszeg Sportegyesület támogatási kérelméről”, „Döntés iskolai játszótér 
kivitelezéséről”, „Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
vagyonkezeléséről”, „Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról”, „Döntés Nefelejcs utcai ingatlanok adás-vételi szerződéséről”, 
„Döntés víziturisztikai pályázati tervdokumentáció elfogadásáról” napirendeket. 

 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A Széchenyi István Művelődési Ház (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) 

beszámolója, munkatervének értékelése 
2.) A dunaszegi társadalmi szervezetek beszámolója a 2015. évi tevékenységükről és a 

2016. évi terveikről 
3.) Tájékoztató a civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról és döntés a 

2016. évi pályázati kiírásról 
4.) Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és a 2016. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervének jóváhagyása 
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5.) Döntést igénylő ügyek 
a) Döntés ENERIN Kft. ajánlatáról közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése 

kapcsán 
b) Döntés környezetvédelmi program elkészítésére érkezett ajánlatról 
c) Döntés belső ellenőrzési szerződés elfogadásáról 
d) Döntés óvodai beíratások, előjegyzések időpontjáról 
e) Döntés bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó módosított szakmai 

dokumentumok elfogadásáról 
f) Döntés házi segítségnyújtás módosított szakmai programjának elfogadásáról 
g) Döntés a Dunaszeg, 027/3 helyrajzi szám alatti, a 027/1 hrsz-ú ingatlan és a 

Radnóti utca vége által határolt tömb belterületbe vonásáról 
h) Döntés Dunaszeg, 652/26 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 
i) Döntés Dunaszeg Sportegyesület támogatási kérelméről 
j) Döntés iskolai játszótér kivitelezéséről 
k) Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

vagyonkezeléséről 
l) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
m) Döntés Nefelejcs utcai ingatlanok adás-vételi szerződéséről 
n) Döntés víziturisztikai pályázati tervdokumentáció elfogadásáról 

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

 
 
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: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. március 21-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 Széchenyi István Művelődési Ház (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) beszámolója, 
munkatervének értékelése 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás 
van-e, a vezető kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy milyen konkrét programokkal kívánják bővíteni az idei 
kínálatot. 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető elmondja, hogy a tavaly bevált, keresett programokat 
kívánják előtérbe helyezni, úgymint előadások szervezése pl.: előadás egészséges életmódról, 
táplálkozásról, baba-mama börze, baba-mama jóga, kismesterek órája, kézműves foglalkozás 
babáknak-mamáknak, jump-edzés. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy a tanszoba mennyire volt kihasznált. 



3/16 

Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető sajnálattal közli, hogy egyáltalán nem volt rá igény. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy a piactér hogy megy. 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető elmondja, hogy az a néhány árus van, akik eddig is szoktak 
jönni, nem mutatkozik nagy kereslet. 
 
Nagy Károly képviselő kérdezi, hogy a piaci árusok mellékhelyiség használati lehetősége 
megoldódott-e. 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető tudomása szerint az IKSZT nyitvatartási idejében az ott 
található mosdók állnak rendelkezésre, egyébként az önkormányzati hivatal mellékhelyiségét 
használják. 
 
Babos Attila polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az elhangzott alternatívák egyike sincs 
messze a piactértől, de ha megvalósul a kerékpáros pihenő, akkor azt is használhatják majd. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy jegyző úr egy közösségi oldalon elindított egy 
ötletbörzét a lakosság számára, várják a tartalmas, értékes hozzászólásokat. Kihangsúlyozza, 
hogy mennyire fontos a hivatal és az IKSZT hatékony együttműködése pl.: adatszolgáltatások 
tekintetében. Kéri, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessenek a rendre és tisztaságra, továbbá 
legyenek átláthatóak, ugyanakkor elhatároltak a munkaköri leírások, feladatkiosztások. 
Megköszöni a beszámolót és a hozzászólásokat. 
 
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 
41/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Széchenyi István Művelődési Ház (Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér) 2015. évi beszámolóját és 2016. évi 
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető 
 Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szabóné Jámbor Szilvia 18.15 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2-7. melléklete.) 

 
A dunaszegi társadalmi szervezetek beszámolója a 2015. évi tevékenységükről és a 2016. 
évi terveikről 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy mindenki időben elkészítette a beszámolóját, 
mindannyian elszámoltak a kapott támogatásokkal, ismertették a tavalyi évi programjaikat és az 
idei terveiket. Kéri, hogy a testület külön szavazzon a civil szervezetek beszámolóinak 
elfogadásáról. 
 
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 
42/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rezeda Népművészeti Egyesület 2015. évi munkájáról és 2016. 
évi terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
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 
43/2016. (III. 21.) határozata 
 

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Népdalkör 2015. évi munkájáról és 2016. évi 
terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
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 
44/2016. (III. 21.) határozata 
 

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kék Duna Dalkör 2015. évi munkájáról és 2016. évi terveikről 
szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
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 
45/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kék Duna Nyugdíjasklub 2015. évi munkájáról és 2016. évi 
terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 



5/16 

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 
46/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Színjátszó Kör 2015. évi munkájáról és 2016. évi 
terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
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 
47/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Vöröskereszt Alapszervezet 2015. évi munkájáról és 
2016. évi terveikről szóló beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Tájékoztató a civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról és döntés a 2016. 
évi pályázati kiírásról 
 
Babos Attila polgármester 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 
48/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló 
tájékoztatást elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a 
civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásáról szóló 
pályázati adatlapot a mellékelt tartalommal megjelentesse és a 
határidőben beérkező pályázatokat elbírálásra a Képviselő-
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 
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4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9-10. melléklete.) 

 
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervének jóváhagyása 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztést előzetesen mindenki magkapta, 
kérdezi, hogy van-e kérdése, észrevétele bárkinek. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző kiegészítésként elmondja, hogy mivel változott a közbeszerzési 
törvény, szükségessé vált a szabályzat újragondolása. 
 
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 
49/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatát 2016. április 1. 
hatállyal a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a közbeszerzési terv miért nullás, ha év közben mégis 
szükségessé válna, akkor fognak-e tudni rajta változtatni. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző válaszol, hogy igen, a közbeszerzési terv év közben szükség szerint 
módosítható. 
 
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 
50/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Magyar Tibor 18.30 órakor érkezik a képviselő-testületi ülésre. 
 
 
5.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés ENERIN Kft. ajánlatáról közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése kapcsán 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
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Babos Attila polgármester köszönti Magyar Tibor vezető tanácsadó urat, az ENERIN Kft. 
képviseletében és átadja neki a szót. 
 
Magyar Tibor vezető tanácsadó az írásos ajánlat kiegészítéseként elmondja, hogy ez egy 
energiamegtakarítási program, települési közvilágítás vonatkozásban. Az elkövetkező 15-20 évre 
jelenthet megoldást az önkormányzat számára. Az államilag támogatott programban az idei évben 
100 településre biztosított a forrás. 222 db LED lámpa felszerelését, garanciáját, és a futamidő 
végéig tartó karbantartást kínálják. A konstrukció lényege, hogy a beruházás a megtakarításból 
finanszírozott. 
 
Babos Attila polgármester kérdezi, hogy a szerelési munkák tekintetében és a későbbi 
karbantartási feladatok ellátását illetően, van-e lehetőség alvállalkozó bevonására az 
önkormányzattal már szerződéses viszonyban álló vállalkozás tekintetében. 
 
Magyar Tibor vezető tanácsadó elmondja, hogy természetesen igen, az ENERIN Kft. csak a 
lebonyolítást végzi, a lámpatesteket a legjutányosabb áron szerzik be, ha kell több helyről, több 
gyártótól és a kivitelezési, karbantartási munkákat illetően is van lehetőség bárkit bevonni, aki 
megfelel a pályázati feltételek előírásainak és vállalja az együttműködést. 
 
Csala László képviselő észrevételezi, hogy szokatlan hosszú idejű a 20 éves garancia egy 
lámpatestre. Mit jelent ez, hogy kell ezt érteni, mire vonatkozik ez konkrétan? 
 
Magyar Tibor vezető tanácsadó helyesbíti az elmondottakat, miszerint két konstrukció szerepel az 
ajánlatban, az egyikben 5 éves, a másikban a 12 éves futamidő végéig tartó garanciát kínálnak a 
lámpatestekre, ez az éves rendelkezésre állási díj mértékének függvénye. A képviselő úr által 
hivatkozott időtartam a gyártó által megadott üzemidő, miszerint ez tekinthető a gyártó által 
megadott élettartamnak. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, módosul-e az árajánlat, ha a jelenlegi 222 db lecserélésre kerülő 
lámpatest elhelyezkedését illetően változás történik. Észrevételezi, hogy elképzelhető, hogy az új 
LED-es lámpatestek nagyobb fényerőt biztosítanak, így lehetőség nyílna a felesleges lámpatestek 
áthelyezésére. 
 
Magyar Tibor vezető tanácsadó elmondja, hogy ha csak áthelyezésről van szó, akkor nem változik, 
ha szükségessé válik újjak elhelyezése, akkor igen, változik az árajánlat. 
 
Babos Attila polgármester kiegészítésként elmondja, hogy ez úgyis a tervezőn múlik, jelenleg sincs 
kevés szerinte, de nyilvánvalóan a mérnökök fogják tudni ezt pontosan. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mennyi idő alatt valósulhat ez meg. 
 
Magyar Tibor vezető tanácsadó válaszol a kérdésre, miszerint 6 hónapról lenne szó és ebben 
benne van minden, a tervezés ideje, az EON hozzájárulások beszerzése, a gyártás, szerelés. Ha 
márciusban sor kerülne az aláírásra, akkor októberre kész lehetne. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző kérdezi, hogy ha előbb véget ér a futamidő, mert mondjuk, az 
önkormányzat előbb törleszt, akkor ki vállalja át a jótállást. 
 
Magyar Tibor vezető tanácsadó elmondja, hogy a futamidő nem kötött, módosulhat, természetesen 
előtörlesztés esetén is van garancia, az ENERIN Kft. 12 évre leszerződik az önkormányzattal, 
addig nem lehet üzemeltetőt váltani. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy szakmailag, a mérnöki tervezést illetően mit lehet tudni, erről 
ez ideáig nem esett szó. 
 
Csala László képviselő hozzáteszi, hogy igen, még sok kérdés merül fel szakmailag is, meg pl. mi 
van, ha ellopnak egy lámpatestet. 
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Szabó Géza képviselő szerint ezek a szerződés részét kell, hogy képezzék. 
 
Babos Attila polgármester megköszöni Magyar Tibor vezető tanácsadó részvételét, a 
hozzászólásokat és a kiegészítéseket. Indítványozza egy, az önkormányzat által javasolt kivitelező 
céggel történő további egyeztetés lefolytatását. 
 
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 
51/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ENERIN Sümeg Energetikai Kft. (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 
1.) közvilágítás korszerűsítéséről és üzemeltetéséről szóló 
árajánlatáról való döntést határozatlan időre elnapolja. Felkéri 
a polgármestert, hogy további egyeztető tárgyalást folytasson 
egy a településen évek óta hatékonyan közreműködő 
villamos-ipari kivitelező cég bevonásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 

 
 
Magyar Tibor 19.05 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
b) Döntés környezetvédelmi program elkészítésére érkezett ajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. Tájékoztatásul elmondja, 
hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Programot 6 évente átdolgozzák, az alacsonyabb szintű 
programoknak pedig követni kell az országos és megyei programban elfogadott módosításokat. 
 
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 
52/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére elfogadja 
Hutyán Róbert egyéni vállalkozó, környezetirányítási szakértő 
(9081 Győrújbarát, Villabaráth körút 30.) bruttó 80.000 Ft 
egyszeri megbízási díjú, Dunaszeg település 
környezetvédelmi programjának elkészítésére vonatkozó 
árajánlatát a mellékelt tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
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c) Döntés belső ellenőrzési szerződés elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki kézhez 
kapott. 
 
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 
53/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére elfogadja a 
MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. (képviselő: 
Unger Ferencné ügyvezető, 9082 Nyúl, Árpád u. 17.) belső 
ellenőrzési feladatok elvégzése kapcsán adott 150.000 Ft + 
ÁFA összegű árajánlatát a mellékelt tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére és aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 

 
d) Döntés óvodai beíratások, előjegyzések időpontjáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a vezető óvónő tájékoztatása alapján a beíratás 
tervezett időpontja 2016. április 26., pótbeíratás 2016. április 27. Javasolja az időpontok 
jóváhagyását. 
 
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 
54/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
(intézményvezető: Farkas Tiborné, 9174 Dunaszeg, Ifjúság u. 
1/A.) 2016. április 26-27-re tervezett óvodai beíratások és 
előjegyzések időpontjait. 
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy 
intézkedjék az érintett lakossági kör megfelelő időben történő 
tájékoztatásáról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: jogszabályi határidőben 
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e) Döntés bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó módosított szakmai dokumentumok 
elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. A módosításra a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal módszertani ellenőrzése folytán kell, hogy sor kerüljön. 
 
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 
55/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
(intézményvezető: Farkas Tiborné, 9174 Dunaszeg, Ifjúság u. 
1/b) működtetéséhez kapcsolódó módosított szakmai 
dokumentumokat a mellékelt tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítás 
bejegyeztetése során teljes jogkörrel eljárjon és ezen hatósági 
eljárás során szükségessé váló további módosításokat újabb 
képviselő-testületi döntés nélkül megtegye, a képviselő-testület 
által elfogadott okiraton a hatósági és szakmai szervezeti 
állásfoglalások szerinti módosításokat az előírások szerint 
átvezesse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: hatóság által előírt határidőben 

 
 
f) Döntés házi segítségnyújtás módosított szakmai programjának elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. A módosításra a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal ellenőrzése folytán kell, hogy sor kerüljön. 
 
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 
56/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg Község Önkormányzata szociális alapszolgáltatások 
- házi segítségnyújtás módosított szakmai programját a 
mellékelt tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a módosítás bejegyeztetése során teljes jogkörrel eljárjon 
és ezen hatósági eljárás során szükségessé váló további 
módosításokat újabb képviselő-testületi döntés nélkül 
megtegye, a képviselő-testület által elfogadott okiraton a 
hatósági és szakmai szervezeti állásfoglalások szerinti 
módosításokat az előírások szerint átvezesse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: hatóság által előírt határidőben 
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g) Döntés a Dunaszeg, 027/3 helyrajzi szám alatti, a 027/1 hrsz-ú ingatlan és a Radnóti utca 
vége által határolt tömb belterületbe vonásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester 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 
57/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Bakosné Polgár Ildikó Dunaszeg, Fő utca 25. és Nagy Zoltán 
Dunaszeg, Ifjúság utca 6. szám alatti lakosok kérelmére 
hozzájárul a Dunaszeg, 027/3 helyrajzi számú ingatlan 
kérelemben meghatározott részének (027/1 helyrajzi számú 
ingatlan és a Radnóti utca torkolata közötti terület) belterületbe 
vonásához. A szükséges hatósági eljárásokkal, valamint a 
településrendezési eszközök szükséges módosításával 
kapcsolatos minden költség a kérelmezőket terheli. 
A kialakítani tervezett 4 darab építési telek esetében a 
közműfejlesztési hozzájárulást 2.310.000 forint összegben 
állapítja meg, amelyet egy összegben kell megfizetni az 
önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11737007-15366612 számú 
számlaszámára. A hozzájáruló nyilatkozat kiadására a befizetés 
megtörténtét követően kerül sor. 
A közműfejlesztési hozzájárulás magában foglalja a 
kisfeszültségű villanyhálózatra, a víziközmű- és 
szennyvízhálózatra és gázközmű hálózatra való csatlakozás 
önálló kiépítésének lehetőségét. A beruházók kötelesek az 
érintett szakaszon a meglévő útalapot úgy kialakítani, hogy az 
aszfalt fogadására alkalmas legyen, továbbá kötelesek 
szikkasztó árok kialakítására. A minimum 3,5 méter széles 
aszfaltos út bruttó kivitelezési költségeinek 60%-a szintén a 
kérelmezőket terheli, amely kivitelezési költség a Strabag 
Általános Építő Kft. által a beruházás megkezdésekor adandó 
költségvetés alapján kerül meghatározásra, és amely összeget 
az építési telkek ingatlan-nyilvántartási kialakításakor az 
önkormányzat bankszámláján külön megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően el kell helyezni. A szikkasztó árok 
esetében a megfelelő átfolyás biztosítása az építési beruházást 
megvalósító ingatlantulajdonosok feladata. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kérelmezőkkel együttműködési megállapodást kössön, továbbá 
felhatalmazza az esetlegesen szükségessé váló 
településrendezési vagy egyéb hatósági eljárás lefolytatásához 
szükséges dokumentumok aláírására. Felhívja a kérelmezők 
figyelmét arra, hogy jelen döntés nem jelenti a 
településrendezési eszközök módosításához való 
hozzájárulást. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 
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h) Döntés Dunaszeg, 652/26 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy egy érdeklődő magánszemély meg szeretné vásárolni a 
nevezett ingatlant. Amennyiben a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, vételi árat kell 
meghatározni. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy mivel ez a bölcsőde mögötti területet jelenti, ne adják el, 
hiszen később akár férőhelybővítésre is sor kerülhet a bölcsődében vagy egyéb oktatási-, 
sportlétesítménynek adhat helyet a terület. 
 
Babos Attila polgármester nem javasolja az ingatlan értékesítését. 
 
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 
58/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, 652/26 helyrajzi számú, 2851 m2 területnagyságú, 
önkormányzati tulajdonú ingatlant nem kívánja értékesíteni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 

 
 
i) Döntés Dunaszeg Sportegyesület támogatási kérelméről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete.) 
 

Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint a sportegyesület TAO 
pályázaton nyert fűnyíró traktor és tartozékai beszerzéshez szükséges 30%-os önrész 
biztosításához kéri az önkormányzat támogatását. Javasolja a támogatás megadását azzal, hogy 
megállapodásban kell rögzíteni, hogy az önkormányzat milyen munkálatokra veheti igénybe az 
eszközt térítés nélkül. 
 
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 
59/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi költségvetése terhére bruttó 927.735 Ft összegű 
támogatást biztosít a Dunaszeg Sportegyesület (elnök: 
Borbényi András, 9174 Dunaszeg, Országút utca 51.) részére 
TAO pályázaton nyert fűnyírótraktor és tartozékai 
beszerzéséhez szükséges 30%-os önrész fedezése céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fűnyíró 
traktor használatát és tárolását illetően együttműködési 
megállapodást kössön a Dunaszeg Sportegyesület elnökével. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
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j) Döntés iskolai játszótér kivitelezéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete.) 

 
Bartha Gusztáv képviselő ismerteti az előterjesztés tartalmát és az iskola nevében kéri az 
önkormányzat támogatását az udvaron kivitelezésre kerülő játszótéri elem felállítása kapcsán. 
 
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 
60/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola (intézményvezető: 
Battyányiné Varga Mária; 9174 Dunaszeg, Ifjúság u. 1.) 
udvarán játszótéri elem felállítására bruttó 500.000 forintot 
biztosít 2016. évi költségvetése terhére a Játszótér 2006. Kft. 
(képviseli: Dóra Vilmos ügyvezető; 9162 Bezi, Szabadság u. 
46.) által benyújtott árajánlat szerinti műszaki tartalommal. A 
fennmaradó költséget az intézmény egyéb forrásból biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
kivitelezési szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
k) Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

vagyonkezeléséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyonának vagyonkezelésbe adásáról. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Nagyszentjánoson a közelmúltban polgármesteri egyeztetés 
zajlott, amelynek összefoglalója a képviselők rendelkezésére áll. Tekintettel arra a rengeteg 
bizonytalanságra, amely jelen napirend során felvázolt jogügyletet övezi, nem javasolja a Társulás 
vagyonának vagyonkezelésbe adását. 
 
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 
61/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
járul hozzá a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás vagyonának vagyonkezelésbe 
adásához. Felkéri a polgármestert, hogy a Társulást döntéséről 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 
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l) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete.) 
 

Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a nyilvántartást 
vezető hatóság új szolgáltatásként kezeli a család- és gyermekjóléti szolgáltatást. Ennek 
értelmében a társulási megállapodást is módosítani kell, amelyet a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás Társulási Tanácsa már elfogadott, de ezt a képviselő-testületeknek is meg 
kell erősítenie. 
 
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 
62/2016. (III. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás társulási megállapodásának 
módosítását. 
Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a szolgáltatói és a 
törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítás bejegyeztetése 
során teljes jogkörrel eljárjon és ezen hatósági eljárások során 
szükségessé váló módosításokat további képviselő-testületi 
döntés nélkül megtegye, a társulási tanács és a képviselő-
testületek által elfogadott egységes szerkezetű okiraton a 
hatósági és szakmai szervezeti állásfoglalások szerinti 
módosításokat az előírások szerint átvezesse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: hiánypótlási határidőben 

 
 
m) Döntés Nefelejcs utcai ingatlanok adás-vételi szerződéséről 

(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy az egyeztető 
tárgyalások lezajlottak, sikerült az eladókkal megegyezni, az adás-vételi szerződések megkötése 
következik. 
 
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 
63/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Dunaszeg, 296/21 és 336/3 helyrajzi számú 
ingatlanok megvásárlásához, a 2015. október 19-én hozott 
154/2015. (X. 19.) számú határozat értelmében. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi 
szerződéseket aláírja és az ingatlanokért a 600 Ft/m2 vételárat 
kifizesse, amelyet az adásvételhez kapcsolódó egyéb 
költségekkel együtt (ügyvédi költség, ingatlan-nyilvántartási 
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bejegyzési költségek stb.) 2016. évi költségvetése terhére 
biztosít. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. május 30. 

 
 
n) Döntés víziturisztikai pályázati tervdokumentáció elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy a tervezői 
dokumentumok előzetesen kiküldésre kerültek. Kéri a Képviselő-testületet, hogy amennyiben nem 
javasolnak változtatást, nincs észrevétel, hagyják jóvá a tervdokumentációt. 
 
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 
64/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai 
infrastruktúrafejlesztések” című pályázathoz érkezett 
tervdokumentációt (tervező: Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft.; 
9021 Győr, Vadvirág u. 24.) előzetesen elfogadja azzal, hogy a 
szükséges módosítások tekintetében felhatalmazza a 
polgármestert a további egyeztetések lefolytatására és az 
engedélyezéshez kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23-25. melléklete.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
 
Babos Attila polgármester beszámol a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról, egyúttal 
kéri az előterjesztés szerint a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri döntésekről szóló beszámolók elfogadását. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2016. (III. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 7/2016. (I. 25.), 14/2016. (I. 25.), 21/2016. (II. 3.), 
24/2016. (II. 8.), 25/2016. (II. 8.), 26/2016. (II. 8.), 27/2016. (II. 
8.), 28/2016. (II. 8.), 29/2016. (II. 8.), 30/2016. (II. 8.), 31/2016. 
(II. 8.), 33/2016. (II. 8.), 34/2016. (II. 8.), 35/2016. (II. 8.), 
36/2016. (II. 8.), 37/2016. (II. 8.) számú lejárt határidejű  
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