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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
I/240-15/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. szeptember 11-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
Babos Attila polgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Szabó Géza képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 
Nagy Károly alpolgármester 
Szabó Péter képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 
dr. Antal Péter jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
Orbán Tiborné pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Farkas Tiborné intézményvezető Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Borbényi András elnök Dunaszegi Sportegyesület 
Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 5 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Csala László és Szabó Géza képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok elfogadására. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének módosítása 

2.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásról 

3.) Dunaszeg SE beszámolója 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló rendelet 
elfogadásáról 

b) Döntés Gajdos Krisztián kérelméről a Dunaszeg, 670/2 helyrajzi számú ingatlanok 
közművesítésével kapcsolatban 

c) Döntés a Dunaszegi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkatervének 
elfogadásáról  

d) Döntés házszámozás körében felmerült közterület elnevezésével kapcsolatos 
kérdés tárgyában 

e) Döntés közvilágítás korszerűsítése kapcsán érkezett árajánlatokról 
5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

 
Zárt ülés 
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A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 
fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2018. (IX. 11.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. szeptember 11-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. és 2. melléklete.) 
 
Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosítása 
 
Babos Attila polgármester köszönti Orbán Tiborné pénzügyi előadót, köszöni a beszámoló 
elkészítését. Kiegészítésként elmondja, hogy a visszaadott VP pályázat kapcsán felszabadult pénz 
a korábban megbeszéltek szerint a közvilágítás korszerűsítésének II. ütemére, a Sportegyesület 
öltözőbővítésére, a falumúzeum felújítására és a Széchenyi utca útburkolatának felújítására került 
átcsoportosításra. Véleménye szerint a beszámoló nagyon olvasmányos, érthető, logikusan 
felépített.  
Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta, kérdezi, hogy az önkormányzat I. félévi gazdálkodására vonatkozó 
beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2018. (IX. 11.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a rendelet-módosítással kapcsolatos előterjesztés tartalmát, 
tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
7/2018. (IX. 12.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásról 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2018. (IX. 11.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi kiírásához. 
 
A Képviselő-testület az Általános Szerződési Feltételeket 
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csatlakozási 
szándékukról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozatot küldje meg az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, a pályázatot írja ki. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
Dunaszeg SE beszámolója 
 
Babos Attila polgármester köszönti elnök urat, kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a 
beszámolót.  
 
Borbényi András elnök kiegészítésként elmondja, hogy az utánpótlás bázis bővítése nem nagyon 
járt eredménnyel, erős a konkurencia, a TAO pénz sok sportegyesület számára vonzó, mindenki 
próbálja megtartani a játékosait, igyekszik újakat igazolni. A sportöltöző projekthez kapcsolódóan 
elmondja, hogy köszönik a bizalmat és a támogatást, 2020. július 30-a lesz a várható befejezési 
időpont.  
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Babos Attila polgármester korrigálni kívánja a beszámolóban olvasott támogatás mértékét, mely 
nem 30%, hanem forintra pontosan annyi, amennyi a korábbi támogató határozat szövegében 
került meghatározásra. Valamint kéri, hogy figyeljenek a villamos ellátás kiépítésére, hogy az 
elvártaknak megfelelően alakuljanak. 
 
Borbényi András elnök elmondja, hogy a fűnyírótraktor tárolása és karbantartása körül kialakult 
helyzetet igyekeznek minél előbb megoldani és rugalmasan kezelni. 
 
Babos Attila polgármester köszöni elnök úr munkáját, a beszámolót és a részvételt.  
  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2018. (IX. 11.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg Sportegyesület 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Borbényi András elnök 
 Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Borbényi András elnök 18:25 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
4.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló rendelet elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
dr. Antal Péter jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy az eddigi megszokott 
gyakorlat alapján próbálta kialakítani a szabályozás kereteit. Ismerteti a kormányhivatal 
állásfoglalását, várja a képviselő-testület észrevételeit, hozzászólásait. 
 
Babos Attila polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a sarkalatos pontok a plakátragasztás 
és a vadkempingezés voltak. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy mivel egyoldalúan megtiltjuk a plakátragaztást, jelöljük ki 
annak pontos, legális helyeit, valamint a hulladék nem szabályos elhelyezése kapcsán, 
konkretizáljuk, annak szintén legális formáit, helyeit.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
következő határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
132/2018. (IX. 11.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásáról szóló döntését a soron 
következő testületi ülésig elhalasztja, egyúttal felkéri a jegyzőt a 
rendelettervezet átdolgozására. 

 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés Gajdos Krisztián kérelméről a Dunaszeg, 670/2 helyrajzi számú ingatlanok 

közművesítésével kapcsolatban 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2018. (IX. 11.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Gajdos Krisztián, 9023 Győr, Sport u. 9/A. szám alatti lakos 
részére engedélyezi a Dunaszeg, 670/2 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 egy összegben 2018. 
november 30-ig az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11737007-15366612 számú számlaszámára kell befizetni. A 
hozzájáruló nyilatkozat kiadására a befizetés megtörténtét 
követően kerül sor. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Farkas Tiborné intézményvezető 18:53 órakor érkezett a képviselő-testületi ülésre. 
 
c) Döntés a Dunaszegi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkatervének elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen 
mindenki megkapott. Átadja a szót testületnek.  
 
Csala László képviselő elmondja, hogy az átdolgozott szakmai programban talált 
utalást arra a dokumentumra, amire ők igazán kíváncsiak, a csoport mindennapjait 
bemutató csoportnapló. Szeretné kérni, hogy a következő alkalomra, ennek a 
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tartalmáról, az ebben rögzített konkrét eseményekről kérnének egy összefoglaló 
beszámolót a szakmai programmal összefuttatva. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy akkor az iránymutatás adott a testület 
részéről, a maga részéről még a konkrét továbbképzési tervet szeretné látni. 
Tanfolyamok, konferenciák, időpontjának, témák, résztvevők nevével ellátva.            
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a 
döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
134/2018. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ismételten 
elkészített szakmai programját és beszámolóját elfogadja  
A következő meghallgatás időpontjának 2018. december 4. 
napját jelöli ki.   
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Farkas Tiborné intézményvezető 19:23 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
d) Döntés házszámozás körében felmerült közterület elnevezésével kapcsolatos kérdés 

tárgyában 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy mint már korábban is volt róla szó, az 
Országút utca átnevezése szükséges, az újonnan kialakuló telkek házszámozása 
miatt. Várja a javaslatokat a nevet illetően. 
 
Csala László képviselő javasolja a Szent István utca nevet.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a 
döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2018. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, 411/1 helyrajzi számú állami tulajdonú országos 
közutat a Rákóczi Ferenc utca -Országút utca – Fő utca 
kereszteződéstől kezdődően a 0154/5 helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú helyi közút felé haladóan és a 0154/5 
helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú helyi közutat a 
belterület határáig húzódóan Szent István utcának nevezi el. 
  
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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e) Döntés közvilágítás korszerűsítése kapcsán érkezett árajánlatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2018. (IX. 11.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal, az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
terhére elfogadja a Vill-Korr Hungaria Kft. (székhely: 9027 Győr, 
Berkenyefa sor 9., képviseli: Gasztonyi László ügyvezető) 
7.789.637 Ft +ÁFA összegű árajánlatát Dunaszeg, közvilágítás 
korszerűsítésének II. üteme kapcsán. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2018. október 31. 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10-11. 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 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2018. (IX. 11.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 118/2018. (VII. 31.), 119/2018. (VII. 31.),120/2018. 
(VII. 31.), 121/2018. (VII. 31.), 122/2018. (VII. 31.), 123/2018. 
(VII. 31.), 124/2018. (VII. 31.), 125/2018. (VII. 31.) 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 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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