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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-10/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 30-án 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: 

Szalma László c. r. zászlós, körzeti megbízott, Győri Rendőrkapitányság 
Molnár Veronika családsegítő, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
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 meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé 
felveszi „Döntés a Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 
kiegészítő mellékletének elfogadásáról”, „Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde kérelméről”, „Döntés Szigetközi Natúrpark Egyesület alapításáról” napirendeket. 

 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Átfogó értékelés Dunaszeg Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, 

valamint gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról 
2.) A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 
3.) A Dunaszegi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójának és kiegészítő mellékletének elfogadásáról 

b) Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kérelméről 
c) Döntés Szigetközi Natúrpark Egyesület alapításáról 

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

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: 
 



2/8 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2017. (V. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. május 30-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét 
és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 

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

 
Átfogó értékelés Dunaszeg Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 
gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról 
 
Babos Attila polgármester köszönti a megjelent vendégelőadókat, kérdezi, hogy kívánják-e szóban 
kiegészíteni beszámolójukat, továbbá elmondja, hogy a polgárőrség vezetője előre jelezte 
távolmaradását. 
 
Molnár Veronika családsegítő köszöni a lehetőséget, pár szóban bemutatkozik. Elmondja, hogy a 
2016-os év nagy változást jelentett a gyermekjólét és családsegítés életében, hiszen összevonták 
a két szolgáltatást. Ez a szakemberekre nézve több feladatot, nagyobb terheket, többlet 
adminisztrációt jelent, létszám tekintetében viszont státusz megszüntetések voltak. Elmondja, hogy 
igyekszik megfelelni a feldatoknak és a zökkenőmentesen munkára törekszik. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kéredzi, hogy a munka vonatkozásában mit jelentett pontosan ez az 
összevonás. 
 
Molnár Veronika családsegítő válaszol, hogy lényegében azt, hogy minden gyermeket a 
családjával együtt célszerű gondozásba venni. Ugyanaz a személy végzi a gyermekek és a 
felnőttek ellátását is. Véleménye szerint ez egyébként jobb így. Valamint fontos változás volt, hogy 
csak az alapellátás történik helyi szinten, a hatósági feladatokat a járásszékhely szerinti 
gyermekjóléti központok vették át a gyámhatósággal szoros együttműködésben. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy véleménye szerint is sokkal hatékonyabb így a munka. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy az együttműködés milyen, segítségére vannak-e egymásnak 
a különböző szervezetek. 
 
Molnár Veronika családsegítő csak pozitív tapasztalatokról tud beszámolni, nagyon jó a kapcsolat, 
segítőkészek, havonta vannak megbeszélések, eligazítások, melyek hasznosak. 
 
Babos Attila polgármester köszöni a beszámolót, elmondja, hogy nagyon színvonalas volt, komoly 
betekintést adott a családgondozó munkájába. Köszöni a jegyzőnek, hogy a családsegítő tartós 
betegsége idejére hatékonyan és gyorsan sikerült megoldani a helyettesítést, melyből a későbbiek 
vonatkozásban is csak profitálhatunk, hiszen komoly kapcsolatrendszer alakult ki. Megjegyzésként 
elmondja még, hogy sajnos egyre inkább úgy tűnik, hogy sok esetben a szülőkkel van a gond és 
adott esetben a gyermek problémás magatartása már csak a mellékhatás. 
 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2017. (V. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás család- és 
gyermekjóléti szolgálata 2016. évi munkájáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Molnár Veronika családsegítő 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói 
feladatainak ellátására vonatkozóan a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell 
készíteni, melyet a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére meg kell küldeni. 
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet.  Az 
értékelés nem azonos a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője által készített 
beszámolóval. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2017. (V. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy a beszámolója az előírt formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelően készült, ezért nem lehet részletesebb. Ő személy szerint 12 éve 
körzeti megbízott és azt tapasztalja, hogy évről-évre csökken a bűncselekmények, közúti 
balesetek száma Dunaszeg vonatkozásában. Kapcsolatuk a polgárőrséggel kiváló, napi 
kontaktban vannak. 
Megjegyzésként elmondja, hogy javasolná a térfigyelő kamerarendszer fejlesztését a településen, 
ezt közvetlenül a rendőrségre lehet bekötni, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy hatékony 
eszköze a bűncselekmények visszaszorításának. 
A tavalyi év eseményei közül a vendégmunkások jelenlétét emelné ki, mely eset kapcsán 
folyamatos igazoltatásokkal tudták nyomon követni őket. 
Elmondja, hogy a rendezvényeken mindig jelen vannak, ezek rendre beavatkozás nélkül zajlanak. 
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Babos Attila polgármester köszöni a beszámolót, és a folyamatos, hatékony munkát. 
 
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 
89/2017. (V. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti 
Megbízotti Alosztály (Szalma László c. r. zászlós, körzeti 
megbízott) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Szalma László körzeti megbízott 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

 
A Dunaszegi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és bár a polgárőr parancsnok nem 
tudott jelen lenni, köszöni a polgárőrség munkáját is. 
 
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 
90/2017. (V. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 

kiegészítő mellékletének elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság előzetesen már megtárgyalta és elfogadta a 
beszámolót. 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2017. (V. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja a Dunaszegi 
Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Biztossága által 
jóváhagyott 2016. évi beszámolót és kiegészítő mellékletét. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Szeredi Ottó ügyvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy ugyan az önkormányzat az óvoda fenntartója, a 
jutalmazással kapcsolatos kérdések az intézményvezető munkáltatói jogkörébe tartoznak a 
költségvetés figyelembe vételével. 
 
Babos Attila polgármester javasolja a vezetői jogkörökre tekintettel meghozni a döntést. 
 
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 
92/2017. (V. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde jutalom 
meghatározása tárgyában előterjesztett kérelmét elutasítja és 
felhívja az intézményvezetőt, hogy arról az intézmény 
költségvetésének figyelembe vételével, saját jogkörében 
döntsön. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés Szigetközi Natúrpark Egyesület alapításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2017. (V. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- egyetért az írásos előterjesztésben részletezett 
helyzetértékeléssel és támogatja a törekvést, amelynek 
eredményeként a Szigetköz területén natúrpark jöhetne létre; 
- egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat alapító 
tagként vegyen részt a natúrparki cím elnyerését célul kitűző 
(az írásos előterjesztésben részletezett összetétellel és 
feladatmegosztással magalakítandó) Szigetközi Natúrpark 
Egyesület létrehozásában és munkájában; 
- vállalja, hogy évi 10.000 Ft tagdíjfizetéssel hozzájárul a 
Szigetközi Natúrpark Egyesület működéséhez, mely összeget a 
költségvetésében évente biztosítja; 
- felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szigetközi 
Natúrpark Egyesület alapítása során az alapító tag Dunaszeg 
Község Önkormányzata képviseletében az alakuló közgyűlésen 
– és amennyiben szükséges, a megismételt alakuló 
közgyűlésen is – teljes jogkörrel eljárjon és az alapításhoz 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye azzal, hogy az 
elfogadásra kerülő alapszabály a tagdíjfizetésen túl a megyei 
közgyűlés felé további anyagi kötelezettségvállalást, 
pótbefizetést nem tartalmazhat. 
- hozzájárul, hogy a Szigetköz Natúrpark Egyesület alapító 
tagok által elfogadott és a Győri Törvényszékre benyújtandó 
alapító okiratát az elnök terjessze a következő közgyűlés elé. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8-10. 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 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 
94/2017. (V. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 74/2017. (IV. 25.), 75/2017. (IV. 25.), 76/2017. (IV. 
25.), 77/2017. (IV. 25.), 78/2017. (IV. 25.), 79/2017. (IV. 25.) , 
80/2017. (IV. 25.), 81/2017. (IV. 25.), 82/2017. (IV. 25.) számú 
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, valamint a 
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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 
95/2017. (V. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja az önkormányzat április 
hónapra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
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 
96/2017. (V. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/0927-1/2017., I/0935-1/2017., I/0963-
1/2017., I/0972-1/2017., I/0973-1/2017., I/1035-1/2017., I/1045-
1/2017., I/896-1/2017., I/913-1/2017. számú, átruházott 
hatáskörben hozott határozatról szóló polgármesteri 
beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy Alexay Zoltán fotós könyve „A természet képekben” 
címmel a közeljövőben megjelenik, javasolja 5 példány megrendelését a könyvtár részére. 
 
Szabó Géza képviselő jelzi, hogy a Rákóczi utca sarkán kidőlt egy jelzőoszlop, valamint, hogy a 
Pusztakert utca eleji hirdetőtábla teteje lóg. Elmondja, hogy az Arany János és Táncsics Mihály 
útkereszteződésnél nincs forgalomjelző tábla, javasolja tábla kihelyezését. Továbbá a 
hirdetőoszlopok áthelyezéséről is volt már korábban szó, aktuális lenne azt is felülvizsgálni. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az oszlopot pont ma helyzeték vissza, a hirdetőtáblát 
már több alkalommal helyreállították, de köszöni az észrevételt, megnézik a további lehetőségeket. 
 
Bartha Gusztáv képviselő jelzi, hogy a templommal szemben a tuják elszáradtak, javasolja 
kiszedni. 
 
Babos Attila polgármester köszöni az észrevételt, elmondja, hogy már el is távolították őket. 
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