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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
 
I/1-27/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. december 5-én 18:00 órakor a Kultúrházban tartott közmeghallgatásáról 
 
 
 
A Képviselő-testület részéről 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 a közmeghallgatáson: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett a közmeghallgatáson: 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének köztisztviselői 
 
(A közmeghallgatáson megjelentek névsorát külön jelenléti ív tartalmazza.) 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Nagy Károly alpolgármestert és Cseh Gábor képviselőt. Tájékoztatást ad a 
közmeghallgatás napirendi pontjairól a következők szerint: 
 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról és 2017. évi terveiről 

Előadó: Babos Attila polgármester 
 
 
 
Babos Attila polgármester megnyitotta a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról és 2017. évi terveiről 

 
Babos Attila polgármester ismét köszönti a megjelenteket. 
Elmondja, hogy az önkormányzat alapkövetelményének tartja a fenntartásában lévő intézmények 
működtetését, a településfejlesztést és a közösség erősítését. 
 
2016. évben pályázati kiírás volt ugyan, amit lehetett meg is pályázott az önkormányzat, sajnos az 
elbírálás még várat magára. 
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A kultúra ápolását, rendezvények szervezését civil szervezetek tartják kézben, ezt köszöni nekik. 
Sajnálja, hogy a lakosság érdeklődése és fogékonysága irányukban viszonylag alacsony. 
 
Elmondja, hogy az intézmények fiatalok vagy felújítottak, túl sok költséget ezért nem igényelt 
karbantartásuk. Oktatási, nevelési intézmények kapcsán, amire lehetett idén pályázni, az 
leginkább a bölcsődeépítés volt, ami közvetve érintheti majd a települést, hiszen a környező 
településekről eddig idejáró gyerekekkel ezután létszámügyileg nem lehet majd számolni. Egyéb, 
ami ebben a témakörben pályázható volt, Dunaszegen már van, biztosított. 
A bölcsőde kapcsán tájékoztatja a megjelenteket, hogy a pályázatban szabott határidő letelik, így 
szabadon lehet majd fejlesztések vonatkozásában gondolkodni. A bölcsődei ellátásért gondozási 
térítési díjat ettől függetlenül továbbra sem kell fizetni. 
Jelenleg a két csoportszobára számolva alacsony létszámmal működik az intézmény, de az 
előrejelzések szerint emelkedés várható, legalábbis a születési adatok ezt tükrözik. 
Elmondja, hogy a gyermekenkénti havi 10 napot meghaladó hiányzás esetén nem jár adott 
kisgyermek után állami támogatás egész hónapra vetítve. Ismételten kéri a szülőket, hogy 
próbáljanak meg erre odafigyelni. Az önkormányzatnak így is 5-6 milliós működtetési kiadást jelent 
saját költségvetésből, de természetesen továbbra is kívánja az intézményt üzemeltetni. 
Karbantartás az idei évben is történt a bölcsődében és némi átalakítást is kellett kivitelezni, a 
szakmai működési feltételek megfelelősége érdekében. Megjegyezi, hogy amikor működési 
engedélyt kaptak, akkor jó volt úgy, most ugyanaz a hatóság más előírást követelt. 
A bölcsőde személyzete teljes. 
 
Az óvoda kapcsán elmondja, hogy a gyermeklétszám az átlagot eléri, a szakmai személyzet 
biztosított. Ebben az évben eszközfejlesztés és a csoportszobák bútorzatának a cseréje történt 
meg. 
Az óvoda és bölcsőde egy intézmény, a nevelőtestület együtt- és összedolgozik, kiválóan 
mutatkozott ez meg a családi napon, falunapon és az adventi vásáron is. 
A konyha továbbra is vállalkozásban üzemel. 
 
Elmondja, hogy az iskola működtetése nem az önkormányzat feladata, de a település továbbra is 
magáénak tekinti, ugyanolyan szoros a kapcsolat a tanári karral, mint korábban, továbbra is saját 
költségvetésből segíti. Idén fal- és lambériafestésre került sor, valamint az iskolaudvaron 
kialakításra került egy játszótér is. A fűnyírást és karbantartási munkálatokat a KLIK-kel 
megállapodás alapján továbbra is az önkormányzat végzi. 
Az oktatási színvonal nem változott, jövőre talán több lehetőséghez jut a fenntartó is és ezt az 
iskola is pozitívan érzékeli majd. 
A tantestület teljes létszámmal működik, a kollégák elhivatottak a feszített tempó ellenére is, ami a 
sok értelmetlennek tűnő jelentés, plusz feladat miatt nehezedik rájuk. 
 
A hivatal működéséről annyit mond el, hogy nyilvánvalóan a lakosság igényeit kell kiszolgálni. 
Kicsivel több türelmet kér azonban, a tegnapra kellett volna hozzáállás nem gyorsítja meg az 
ügyintézést, főleg, ha az ügyfélfogadási szünnapot is figyelmen kívül hagyják egyesek. Az 
ügyitézési határidő itt is ugyanannyi, mint Győrben. 
 
A házi segítségnyújtás kapcsán elmondja, hogy továbbra is egy fő látja el átlagban 6-7 fő 
gondozását, segítését. Magába foglalja ez az ápolási feladatokon túl a bevásárlást, ebédkihordást, 
gyógyszerfelíratást és kiváltást is. Nagy általánosságban az egyedül élő idősek körében van rá 
igény. 
 
A család és gyermekvédelmi szolgálatot 1 fő látja el a három településen, továbbra is társulási 
formában. A kolléganő személyében történt változás. 
 
A védőnő helyben van, elég nagy létszámúvá nőtt a körzete szerencsére, sok a gyermek. Az 
iskolai védőnői feladatok ellátását más körzethez helyezték. Eszközei az igényeknek megfelelőek, 
szakmai továbbképzését minden téren segíti, támogatja az önkormányzat. 
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Elmondja, hogy az idén 100 ember egészségi állapotának felméréshez járult hozzá az 
önkormányzat az egészségügyi szűrőkamion révén. Reméli, hogy mindenki negatív eredményeket 
kapott kézhez, ha mégsem, akkor pedig a prevenció eléri célját és idejében szerzett tudomást 
esetleges betegségéről, melynek gyógyítását időben lehet megkezdeni. Bízik benne, hogy jövőre 
is lesz rá lehetőség, és ez a 3 millió forintos költséggel járó egészségügyi szűrés ismét 
megrendezésre kerülhet. 
 
A legtöbb programnak helyet továbbra is az IKSZT ad, erre hivatott. Örömmel említi meg, hogy a 
több mint 100 embert felölelő civil szervezetek jó közösséget alkotnak, büszkén, felkészülten 
mennek különböző rendezvényekre és képviselik a falut. Köszönet illeti a tagokat és szervezőket, 
hogy szabadidejüket feláldozzák és mindig naprakészen a közelgő ünnepekhez, településszintű 
rendezvényekhez igazodva emelik az események színvonalát. 
Idén is megrendezésre került a Gulyahajtás, Falunap, Európai Mobilitási Hét, Duna Nap, mely 
elsősorban a gyermekeknek szól, de jól sikerültek a nemzeti ünnepekről szóló megemlékezések 
és az adventi rendezvények is. 
 
Elmondja, hogy a 2016-os évben sor került útkarbantartási, kátyúzási munkálatokra is, megtörtént 
az Iskola utca felújítása, vízelvezetésének kivitelezése. Elkészültek az idősek napközi otthonának 
tervei. Sikerült megvalósítani a Pusztakert utca és Nefelejcs utca összekötését is. 
Kisebb beruházással járt az egészségügyi központnál a napvitorlák felszerelése, az iskolai 
játszótér kivitelezése, de sor került ingatlan vásárlásra is. 
 
Elmondja, hogy megalakult a Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Kft., mely 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban van, az ügyvezető és a felügyelő biztosság tagjai is ingyen látják el 
feladataikat. Bizakodva említi, hogy hozadéka is lesz, nagy reményeket fűz hozzá a testület. 
 
Adók kapcsán kifejti, hogy az idén sem történt adóemelés, viszont bevezetésre kerül a telekadó, 
20 Ft/m2-es összeggel, melynek teljes bevételét településfejlesztésre kívánja fordítani az 
önkormányzat. 
Az adófizetési morál a következetes adóbehajtásnak köszönhetően valamelyest javult, de még így 
is jelentős kintlévőségek vannak. 
 
Elmondja, hogy karácsonyi támogatást idén is megítélt a testület, egységesen 5.000 Ft-os 
Erzsébet utalványt kapnak az érintettek. Az általános iskolásokat szeptemberben kétszer is tudta 
támogatni az önkormányzat. 
 
Felhívja a figyelmet a vissza-visszatérő problémákra is, mint a hulladéksziget körüli áldatlan 
állapotok, mely rendre abból fakadnak, hogy néhányan nyilvános háztartási hulladéklerakónak 
használják, valamint a kóbor kutyákra és az elhanyagolt, gazos ingatlanokra. Kéri, hogy mindenki 
járjon nyitott szemmel és figyelmeztesse embertársát a helyes magatartásra, vagy az 
önkormányzat munkáját segítve bizonyítékok, pl.: fotók birtokában tegyen bejelentést, hogy a 
hivatal, mint hatóság el tudjon járni. Véleménye szerint ezek olyan problémák, melyek 
megoldhatók, de csak akkor, ha mindenki akarja. 
 
Elmondja, hogy a jövőbeni tervek között szerepel, egyrészt az idősek napközi otthonának 
kialakítása, mely a régi óvodaépületben kapna helyet, másrészt a hivatalban egy gyermekvédelmi 
központ kialakítása. Folyamatban van két turisztikai projekt, egy kerékpáros, kenus pihenőhely 
létesítése a Koppány Csárda mögött a töltés mentett oldalán, valamint egy víziturisztikai 
kikötőhely, mely szlovák-magyar összefogás eredményként valósulhat majd meg. 
 
A hivatal és a kultúrház már napelemekkel felszerelt, cél a többi intézmény ezirányú fejlesztése is. 
Pályázatok szintén beadásra kerültek. 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat sportpark és futópálya létrehozására pályázott, a Dunaszegi 
Sportegyesület pedig sportöltöző bővítésére adott be pályázatot, melyek pozitív elbírálása esetén 
az önkormányzat biztosítja az önrészt. 
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Jövő évi tervek között említi az Ifjúság utca és az 1401-es számú út felújítását és csapadékvíz 
elvezetésének megoldását, valamint a településen a közvilágítás korszerűsítését, mely több 
ütemben történne, érintve a gyalogátkelőhelyeket is. Az 1401-es út felújítását a közút kezelője 
fogja végezni, a csapadékvízelvezetés viszont már saját erőből valósulna meg, ahogyan a 
közvilágítás korszerűsítés és az Ifjúság utca felújítása is. 
A külterületi utak karbantartására és az ahhoz szükséges munkagépek beszerzéséről szóló 
pályázatról is beszél, mely egy szintén folyamatban lévő pályázat. 
 
Elmondja, hogy vannak kisebb projektek is kilátásban, melyek során pl. a tanösvény kerülhetne 
felújításra. 
 
Babos Attila polgármester megköszöni a Képviselő-testület, a jegyző és a hivatal munkatársai, 
valamint az intézmények dolgozói, civil szervezetek munkáját és mindenkiét, aki bármi módon 
hozzájárult a település szebbé, jobbá tételéhez és átadja a szót a jegyzőnek. 
 
 
 
dr. Szigethy Balás jegyző tisztelettel köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy a pénzügyi 
beruházással járó fejlesztések elhangzottak, így ő azokról már nem beszélne. 
 
A költségvetési koncepció jogszabályi határidőben elkészült, nagy vonalakban ismerteti ezt a 
számok tükrében is. Hozzávetőlegesen 300 millió Ft körüli az önkormányzat költségvetése, ebből 
57 millió Ft a hivatal működési kiadása. Elmondja, hogy 13 fő alkalmazott van a közös hivatalnál, 
ezt a három településre összesen kell érteni, ebből Dunaszegen vannak 7-en, a 2 fő adóügyes 
kolléga és az 1 fő települési referens mindhárom település ügyeit ellátja, továbbá 1 főt foglalkoztat 
a Győri Többcélú Kistérségi Társulás. Az előírás 12,58 fő, tehát a megengedett te ljes szakmai 
létszámmal működik a hivatal. 
 
Elmondja, hogy nagyon sokszor kell eljárni illetéktelenül lerakott hulladék, kóbor kutya, 
szomszédviszály ügyekben. Javasolja, hogy ez utóbbiakat próbálják meg első körben az érintettek 
egymás között megbeszélni. Kutyaügyben megjegyzi, hogy a rendszeresen felszólításra kerülő 
esetek előbb-utóbb bírsággal fognak végződni, és ha hatósági beavatkozás szükséges, mint arra 
már volt példa, annak költségei a kutyatartót terhelik. A jövőre vonatkozóan megemlíti, hogy 
hulladékügyben szigorú fellépés várható és kéri ő is, hogy ha valaki látja vagy tudomására jut ilyen 
eset, használható információk, bizonyítékok birtokában jelezze a hivatalnak, hogy szankcionálni 
lehessen, mert amíg büntetlenül lehet szemetelni, addig nincs visszatartó erő. 
 
Sajnálattal nyugtázza, hogy a hivatalt, mint általános panaszirodát kezelik sokan. Elmondja, hogy 
sokszor olyan ügyekben is eljárnak a közhangulat megnyugtatása érdekében, ami nem igazán 
tartozik az illetékességi körükbe, a hivatal csak, mint közvetítő közeg, lecsapódási felület van jelen. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jövőre az önkormányzatoknak több ütemben csatlakozniuk kell 
egy ún. ASP rendszerhez, melyet az Államkincstár fog felügyelni és ez az internet alapú program 
magába foglalja többek között a pénzügyi, adó, iktatási és leltári feladatokat. 
 
Elmondja, hogy bizonyára a lakosság is értesült már róla, hogy heti egy alkalommal a járási 
hivataltól ügysegédek érkeznek a településre segítve és megkönnyítve a kormányhivatalhoz 
tartozó ügyek intézését. 
 
Megköszöni a kollégák megfeszített és sokrétű munkáját, amit a folyamatosan változó 
jogszabályokhoz történő alkalmazkodás rendre megnehezít. 
 
Megköszöni a figyelmet, visszaadja a szót a polgármesternek. 
 
Babos Attila polgármester köszöni jegyző úr hozzászólását, tájékoztatását és a megjelentek 
részére biztosítja a kérdezés, hozzászólás lehetőségét. 
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