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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/240-1/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. január 23-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:  

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 Szabó Péter és Csala László képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé 
felveszi a „Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásáról a Soros-tervet illetően”, 
„Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának bérleti díj 
módosításáról”, „Döntés a Szigetköz Turizmusáért Egyesületbe történő belépésről”, Döntés önálló 
fogorvosi körzet kialakításáról”, „Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről az 1848-
49-es emlékmű felállításának helyszínét illetően” napirendeket. 

 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 

jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 
2.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 
3.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
4.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés Cseri Balázs kérelméről a Dunaszeg, 344/4 hrsz-ú ingatlan 
közművesítésével kapcsolatban 

b) Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásáról a Soros-tervet illetően 
c) Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának 

bérleti díj módosításáról 
d) Döntés a Szigetköz Turizmusáért Egyesületbe történő belépésről 
e) Döntés önálló fogorvosi körzet kialakításáról 
f) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről az 1848-49-es emlékmű 

felállításának helyszínét illetően 
5) 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 
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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 
1/2018. (I. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. január 23-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.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Felkéri a Képviselő-testület tagjait, 
hogy először a 2017. évi költségvetési beszámolóról, azt követően pedig a 2018. évi 
költségvetésről döntsenek. 
 
 
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 
2/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
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 
3/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 
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2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy az ügyek tekintetében mi okozza a számbeli eltérést a 
születések és halálozások száma, valamint az ilyen típusú anyakönyvi események között. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző válaszol, hogy az anyakönyvi esemény csak a helyben anyakönyvezett, 
tehát helyben született és elhunyt személyek számát mutatja. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy a hivatali munka centralizációját hogyan kell elképzelni. Egy 
településen csak bizonyos ügycsoportokat lehet majd elintézni, míg egy másikon megint másokat 
és így tovább vagy valami másra kell-e gondolni. Kérdezi, hogy mit szólnak ehhez a 
polgármesterek, akik számára mindig is rendkívül fontos volt az önkormányzat önállósága. 
 
Babos Attila polgármester szeretne elsőként válaszolni a feltett kérdésre, elmondja, hogy az 
önállóság féltésének kérdését jól látja a képviselő úr, ugyanakkor be kell látni, hogy nincs mit tenni, 
a feladatokat el kell látni és a fentről jövő instrukciók és átszervezések is a centralizáció irányába 
hatnak. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző is válaszol a hozzá intézett kérdésre, elmondja, hogy akár a képviselő 
úr által elmondott rendszer is működhetne, de ez kevésbé szolgálná az ügyfelek azon igényét, 
hogy helyben intézhessék ügyeiket, ezért sokkal inkább az ügytípusok átcsoportosítása a terv, 
miszerint egyféle ügyet egy kolléga lát el mindhárom településen, akár a kollégák munkavégzési 
helyének változtatásával. A cél továbbra is az, hogy a lakosság helyben kerüljön kiszolgálásra. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy a települési támogatások megítélésekor figyelembe lehet-e 
venni, hogy valaki adótartozó-e vagy sem. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy egyes eljárások tekintetében ezt is figyelembe lehet 
venni, de például a karácsonyi támogatások esetében, melyek nem kérelemre indulnak, hanem 
egységesen jár a meghatározott lakossági körnek, ott ez nem járható. Mint már korábban volt róla 
szó, lenne rá lehetőség, hogy nyilvánosságra hozzák a rendszeres adótartozók névsorát, de ezt 
napi szinten kellene frissíteni és erre jelenleg nincs kapacitás. Elmondja még, hogy ahogyan a 
beszámolóban is említette, szigorúan próbálnak meg fellépni behajtások tekintetében. 
Rendszeresen vannak munkabér letiltások és gépjármű forgalomból történő kivonatására is indult 
már több alkalommal eljárás. Ezekre azért fel szokták kapni a fejüket a notórius adósok is és rövid 
úton rendezik tartozásaikat. 
 
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 
4/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja. Az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta, kérdezi, hogy van-e 
valakinek észrevétele, hozzászólása. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy a pályázati önrészek pontosan mely projekteket érintik még. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy benne foglaltatik a sportpark, a régi óvoda épület 
felújítása és a külterületi utak karbantartásához kapcsolódó gépbeszerzések. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a közvilágítás felújítás II. üteme miért nem került tervezésre. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy a régi óvodaépület felújítása miatt nem fért bele, de 
amennyiben a kivitelezői árajánlat is irreálisan magas lesz az épület felújítását illetően, akkor a 
testület eldönti, hogy az eredetileg oda tervezett pénzt hova kívánja átcsoportosítani. 
 
 
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 
5/2018. (I. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
tervezetét az I. fordulóban a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési 
rendelettervezet elkészítésére, egyúttal a polgármestert annak 
jogszabályi határidőben a képviselő-testület elé történő 
beterjesztésre. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2018. február 15. 

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Cseri Balázs kérelméről a Dunaszeg, 344/4 hrsz-ú ingatlan közművesítésével 

kapcsolatban 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. 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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Cseri Balázs, 9027 Győr, Gyóni Géza sétány 1. szám alatti 
lakos részére engedélyezi a jelenleg ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés alatt álló Dunaszeg, 344/4 helyrajzi számú ingatlan 
tekintetében a kiépített közművekre (víz, csatorna, gáz, áram, 
aszfaltos út) történő csatlakozást. 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege: 577.500 Ft, azaz 
ötszázhetvenhétezer-ötszáz forint, melyet az önkormányzat 
OTP Bank Nyrt. 11737007-15366612 számú számlaszámára 
kell befizetni. A hozzájáruló nyilatkozat kiadására a teljes 
összeg befizetésének megtörténtét követően kerül sor. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásáról a Soros-tervet illetően 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, 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: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2018. (I. 23.) határozata 

 
1. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elutasítja a Soros-tervet és azt, hogy a településen 
bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

2. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést 
jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország 
Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-
terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

 
Felelős: Babos Attila polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának bérleti díj 

módosításáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a bérleti díj módosításának indokát. 
 
 
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 
8/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítja a 184/2017. (XI. 21.) számú határozatát a Dunaszegi 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (9174 Dunaszeg, Ifjúság 
u. 1/A.) főzőkonyhájának bérleti díját illetően és 2018. január 1-
től a korábbi 37.500 Ft/hó díjtételt alkalmazza. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a Szigetköz Turizmusáért Egyesületbe történő belépésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a víziturisztikai projekt kapcsán a településnek, mint 
gesztornak fontos, hogy az egyesületnek tagja legyen. 
 
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 
9/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Dunaszeg Község Önkormányzata belépjen a 
Szigetköz Turizmusáért Egyesületbe és az éves tagdíjat 
minden évben a tárgyévi költségvetés terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
belépési nyilatkozatot aláírja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés önálló fogorvosi körzet kialakításáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, mely senki számára nem ismeretlen, 
hiszen több alkalommal került már szóba, hogy az egészségügyi központban üresen álló helyiség, 
teljesen alkalmas lenne egy fogorvosi rendelő kialakítására. A jelenlegi körzetszám oly mértékben 
megugrott, hogy a doktornő is teljesen indokoltnak látja a körzetek szétválasztását. 
 
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 
10/2017. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Dunaszeg Község Önkormányzata önálló 
fogorvosi körzetet alakítson ki, Dunaszentpál és Győrladamér 
Község Önkormányzatával együttműködve. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
körzet kialakítása kapcsán eljárjon, a szükséges egyeztetéseket 
lefolytassa, a megállapodásokat megkösse, aláírja, a 
szükséges engedélyeket beszerezze. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
fogorvosi rendelő felszerelését beszerezze, amelynek költségét 
a mindenkori költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről az 1848-49-es emlékmű 

felállításának helyszínét illetően 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester felkéri Szabó Géza képviselőt, mint az egyesület tagját, hogy ismertesse 
az előterjesztés tartalmát. 
 
Szabó Géza képviselő elmondja, hogy az ötlet kezdeményezőjével egyeztetve az egyesület 
magához ragadta a feladat megvalósítását, ez évi céljának az emlékmű felállítását tűzte ki. Kéri, 
hogy a testület határozza meg a pontos helyszínt, hogy a környezetbe illeszkedő alkotás kerüljön 
megtervezésre. 
 
Szabó Péter képviselő a kultúrház melletti zöld területet javasolja. 
 
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 
11/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegiek Egymásért Egyesület által felállítani kívánt 1848-
49-es emlékmű helyszínéül a kultúrház melletti zöld területet 
jelöli ki. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9-11. 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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 202/2017. (XII. 4.), 203/2017. (XII. 4.), 204/2017. 
(XII. 4.), 205/2017. (XII. 4.), 206/2017. (XII. 4.), 207/2017. (XII. 
4.), 208/2017. (XII. 4.), 209/2017. (XII. 4.), 210/2017. (XII. 4.), 
212/2017. (XII. 4.), 213/2017. (XII. 4.) 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 
13/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/55-2/2018. számú, átruházott 
hatáskörben hozott határozatról 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 
14/2018. (I. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2017. december 1. – 2017. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a házigondozó személyében ismét változás lesz, 
február 5-től Lengyel Ágnes fogja ellátni a feladatokat. 
 
Kéri a testületet, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás tekintetében gondolja át, hogy amennyiben 
egy telken két ingatlant akarnak létesíteni, külön mérőórákkal, mekkora összeg legyen a 
hozzájárulás mértéke. 
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