DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.
Tel./Fax: (96) 352-012
E-mail: dunaszeg@dunaszeg.hu
www.dunaszeg.hu
Tisztelt Dunaszegi Polgárok!
Az idei évben is készült Önkormányzatunk vezetése arra, hogy közmeghallgatás keretében
összehívja a település lakosságát, hogy számot adjon a mögöttünk hagyott évben elvégzett
munkáról, ismertesse a jövő évi terveinket, továbbá, hogy Önök településünk működtetésével
kapcsolatos észrevételeit és javaslatait meghallgassa.
Az ősz folyamán kihirdetett veszélyhelyzet e szándékunkat is felülírta, így az elmaradt
közmeghallgatás helyett e rövid beszámolómban foglalom össze mindazt, amiről szóban
tájékoztattam volna Önöket.
2019-ben a helyhatósági választások eredményeként községünkben is új képviselő-testület
alakult, így a 2020-as évet már az új képviselő-testület munkába állásával kezdhettük meg.
Tekintettel arra, hogy a 2020-as év egy új önkormányzati ciklus első éve is, így az előttünk álló
öt éves önkormányzati ciklus céljainak meghatározása sem maradhatott el, amelyek a
következők:








Az intézmények zavartalan működésének biztosítása;
A megkezdett pályázatok befejezése;
A Liget átalakítása többfunkciós térré;
Önálló fogorvosi rendelés beindítása a Községben és új fogorvosi rendelő kialakítása;
Az úthálózat karbantartása;
Az új pályázati lehetőségek maximális kihasználása;
Régi orvosi rendelő átalakítása kerékpáros pihenővé

Az önkormányzati fenntartású intézmények és az Iskola 2020. évi működése kapcsán elsőként
az Iskola és az Önkormányzat közötti együttműködésről számolok be. Az Iskola a Klebelsberg
Központ fenntartásában működik, ugyanakkor az Önkormányzat is részt vállal az intézmény
működtetésében azzal, hogy az Iskola környékén a fűnyírást és a kisebb karbantartási
munkákat az Önkormányzat alkalmazottai végzik. Önkormányzatunk az Iskola diákjai részére
beiskolázási támogatást nyújt és tanulmányi kötelezettségeik teljesítéséhez minden tanév
kezdetén füzetcsomag megvásárlásával járul hozzá. A tavaszi veszélyhelyzet időszakában az
Iskola is távoktatás keretében teljesítette feladatait, amely jól működött, ezért úgy a tanári kart,
mint a diákokat és szüleiket is dicséret és köszönet illeti meg a helytállásért.
Az Óvoda működésében is kényszerszünet következett be tavasszal az Iskolához hasonlóan,
ennek áthidalása érdekében pedig az óvodapedagógusaink is digitális nevelési rendre tértek
át. Az Óvoda életében lényeges változás, hogy az idei év szeptemberétől immár négy
csoportosra bővült az Intézmény. Az óvodai szakembergárda az új csoport létrejöttével
egyidőben kibővült, így a szakmai stáb teljessé vált, a szakmai munka színvonala jó. A
negyedik csoportszoba kialakítása érdekében az óvodabővítés tervei elkészültek és
Önkormányzatunk keresi a pályázati lehetőségeket annak érdekében, hogy a kivitelezési
munkák mihamarabb megkezdődhessenek.
A Bölcsőde által nyújtott szolgáltatás továbbra is térítés díj fizetése nélkül, ingyenesen vehető
igénybe. A Bölcsőde működését a koronavírus-járvány már a tavaszi időszakban is jelentősen
megnehezítette, az őszi időszakban pedig ideiglenesen be is kellett zárni az Intézményt. A
bölcsődei működés területén tanúsított szigorú önkormányzati intézkedések miatt több szülőtől

is érkezett panasz Önkormányzatunkhoz, de a biztonságos működtetés szempontjait nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Önkormányzatunk viselve a fenntartói felelősség súlyát a
járványveszély miatt ideiglenesen elrendelte a Bölcsőde bezárását. A járványügyi helyzet
javulására tekintettel számítunk arra, hogy januártól mind a bölcsődében, mind az óvodában
teljes lesz a gyermekek létszáma.
A Közös Hivatal fenntartásában az idei évtől Dunaszeg és Kunsziget vesz részt, így az
ellátandó települések száma kettőre csökkent, amely a Hivatal működésében könnyebbség.
A hivatali munkában jelentős terhet jelent a felsőbb hatóságok által lefolytatott ellenőrzések
nagy száma. A jövő évtől az önkormányzati hatáskörökből kikerül a gépjárműadó ügyintézés.
A hivatali dolgozók leterheltsége a járványhelyzet miatti többletfeladatok ellátása miatt
ugyanakkor az elmúlt időszakban növekszik.
A Kultúrház szervezésében széleskörű szolgáltatásnyújtás valósul meg, amely a
járványhelyzetben is bővült az idei évben. A Kultúrház közreműködésével sikerült Dunaszegen
otthont adni a Szigetközi Szatyor vásárnak is, amely egyre népszerűbb a településen és azon
kívül is. Az idei évre szervezett programsorozatot sajnos félbe kellett szakítanunk, ugyanakkor
a Kultúrház közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat nem kellett felfüggesztenünk.
Tavasszal és nyáron a facebook segítségével a foglalkozásokat meg tudtuk tartani, a
könyvkölcsönzés biztosításának is megtaláltuk a módját. Sajnos a nagy rendezvényeink, mint
a Falunap és a Gulyahajtás elmaradtak az idén, reméljük, hogy jövőre újra megszervezhetjük
és megtarthatjuk ezeket a közösségépítő eseményeket.
A Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat működési területe az idei évben kibővült,
Győrladamér Község Önkormányzata feladatellátási szerződés megkötésével az
Önkormányzatunk vezetésével működő társulás szervezeti kereteinek igénybevételével látja
el ezirányú feladatait. A Szolgálat bővítése magával hozta azt a lehetőséget, hogy plusz egy
fő családsegítő alkalmazására nyílt lehetőségünk, így egy jól működő csapat látja el a
Szolgálat munkáját. A család- és gyermekvédelem területén egyre több a feladat, a családok
és a gyermekek körében növekszik azon problémák száma, amely megoldása szakember
segítségét igényli.
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat két fő alkalmazottal működik, a kapacitásaink kihasználtsága
maximális, a feladatellátás színvonala jó. A kolléganők munkájával mind a szolgáltatás
igénybe vevői, mind Önkormányzatunk vezetése maximálisan elégedett.
Az intézmények működésének áttekintését követően az alábbi kiemelést érdemlő
körülményekről és fejlesztésekről számolok be.
A községükben működő civil szervezetek az idei évben sajnos nem tudtak olyan aktivizmussal
részt venni a közösségünk életében, mint az elmúlt években, hiszen a vírushelyzet ezen a
területen is nagyon komoly hátráltató tényezőnek bizonyul.
A helyi adók kapcsán ki kell emelni, hogy Önkormányzatunk, ahogy az elmúlt években, úgy a
jövő évre sem tervez adóemelést.
Az egészségügyi ellátások kapcsán az idei évben fejlesztésként értékelendő, hogy a fogászati
esetek helyben történő ellátása érdekében a fogorvosi rendelőt felszereltük, valamint egy
szakorvossal is megállapodást kötöttünk, így magánrendelés útján az fogorvosi ellátás is
biztosítottá vált a településen. Az idei évben folytatva az elmúlt öt év gyakorlatát ismét
megrendelte Önkormányzatunk saját forrásai terhére száz fő dunaszegi lakos egészségügyi
szűrését mobil szűrőállomás Dunaszegre érkezésének igénybevételével. Önkormányzatunk
több védőoltás beadatásának támogatásával is segítséget nyújt a helyi lakosság
egészségének védelmében.

A 2020. évben nagyságrendileg 120 millió forint értékben valósult meg beruházás és fejlesztés
Dunaszegen az alábbiak szerint:
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Országút utca
járdájának felújítása
Nefelejcs utca egy
szakaszának murvás
alapú kialakítása
Közösségi program:
mesterségek
bemutatása, nyári
tábor,
augusztus 20-ai
program
Polgármesteri Hivatal
felújítása
Turisztikai
eszközbeszerzés
és pihenőház
kialakítása
Térfigyelő kamerák
telepítése
Fogorvosi rendelő
felszerelése,
beindítása
Orvosi
eszközbeszerzés (24
órás vérnyomásmérő)
Közterület karbantartó
eszközök beszerzése
Liget játszóterének
bővítése, felújítása
Óvodabővítés
engedélyes és kiviteli
terveinek elkészítése
1848/49-es emlékmű
talapzatának
elkészítése
Ideiglenes óvodai
csoportszoba
kialakítása és
berendezése

A fent bemutatott projektekről és Dunaszeg 2020-as évéről egy fotókollázst is megosztok:

A továbbiakban Önkormányzatunk 2021. évben megvalósítani kívánt terveiről adok számot
azzal a kiegészítéssel, hogy e célok elérése nagymértékben pályázatfüggő:






1848/49-es emlékmű felállítása;
Liget projekt tervek szerinti folytatása;
Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása a település egyes utcáiban;
Vásártér, piactér kialakítása (benyújtott pályázatunk kedvező elbírálása esetén);
Út- és járdafelújítások folytatása

Reméljük, hogy a célok megvalósítását a járványhelyzet nem lehetetleníti el.
Végezetül a közösségi együttélés minőségének javítása érdekében az alábbiakra hívom fel a
Tisztelt Lakosság figyelmét, amely tárgykörökben Önkormányzatunk vezetése zéró toleranciát
hirdet:
Önkormányzatunk a járványhelyzetre tekintettel a fiatalabb korosztályt érintő és főként az esti
órákra jellemzői utcai „bandázások” felszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket meg
fogja tenni. Kérjük a fiatalabb korosztály tagjait, hogy a járványveszélyt tartsák tiszteletben és
az utcai csoportosulást mellőzzék a veszélyhelyzet megszüntetéséig.
Az idei évben a szemetelés kapcsán a szabálytalan hulladékkezelés miatt a bírságolást
megkezdtük, ez a jövőben is így lesz, ennek megfelelően a hulladékszigetek helyes

használatára hívom fel a figyelmet. A szemét hulladékgyűjtő edényeken kívüli elhelyezése
esetén a hulladékgazdálkodási bírságot minden esetben ki fogjuk szabni.
A 2021. évtől a nyílt téri égetés lehetősége megszűnik, ezért felhívom a Tisztelt Lakosság
figyelmét arra, hogy nyílt téri égetés esetén a járási hivatal levegővédelmi bírságot szab ki. A
Hivatalunkhoz nyílt téri égetés miatt érkező lakossági panaszokat minden esetben
haladéktalanul továbbítjuk a járási hivatal felé.
Az ebtulajdonosok figyelmét arra hívom fel, hogy az eb gazdája köteles megakadályozni azt,
hogy az általa tartott eb kiszökhessen a közterületre. Amennyiben az ebtulajdonos e
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy állatvédelmi bírság szabható ki. A biztonságos
állattartásra ennek megfelelően kérem, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet.
Az iskolába és óvodába járó gyermekeink védelmében arra hívom fel az Önök figyelmét, hogy
az Ifjúság utcában még az idei évben elhelyezünk egy 30 km/h-s sebességkorlátozó, továbbá
„Gyermekek” figyelmeztető táblát, mivel azt tapasztaljuk, hogy az ott autóval közlekedők
figyelmen kívül hagyják azt a fokozott veszélyhelyzetet, hogy ebben az utcában sok
gyermekek közlekedik gyalogosan. A táblák kihelyezésétől függetlenül is azt kérem Önöktől,
hogy fokozottan figyeljenek a gyermekekre Dunaszeg egész területén.
A településünkön gyalogosan közlekedő polgártársaim figyelmét arra hívom fel, hogy az
úttesten csak indokolt esetben közlekedjenek gyalogosan és a láthatóságuk érdekében
viseljenek fényvisszaverő mellényt. A kerékpárral közlekedők figyelmét arra hívom fel, hogy
fordítsanak gondot a kerékpárjuk megfelelő kivilágítására és ne feledkezzenek meg a
fényvisszaverő mellény viseléséről sem.
Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merül fel, vagy az
Önkormányzat működésével kapcsolatban van kérdésük, illetve javaslatuk, akkor forduljanak
hozzánk bizalommal írásban név és lakcím megadásával a dunaszeg@dunaszeg.hu e-mail
címre küldött levelükkel.
Végezetül engedjék meg, hogy mindannyiuknak köszönetet mondjak azért, hogy a
járványhelyzeti korlátozásokat tiszteletben tartják és fegyelmezetten viselik az ezzel járó
kötöttségeket.
Azzal a bizalommal, hogy a jövő évre visszatérhet az életünk a régi kerékvágásba 2020.
adventjén minden Polgártársamnak áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog
újévet kívánok a magam a Képviselő-testület és Önkormányzatunk minden dolgozójának
nevében!
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Dunaszeg, 2020. december 16.
A Képviselő-testület nevében tisztelettel:

Babos Attila
polgármester

