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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
I/1-15/2014. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. november 24-én 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 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: - 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy 7 fő képviselő 
közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Nagy Károly alpolgármestert és Cseh Gábor képviselőt. Javasolja, hogy a nyilvános testületi ülést 
követően kivételes méltányosságból adható önkormányzati segély megállapítására zárt ülésre 
kerüljön sor. Javaslatot tesz a nyilvános ülés napirendi pontjaira a következők szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Döntés az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról 
 
2.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata 
 
3.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelettervezet tárgyalása 
 
4.) Fogászati ügyeleti ellátásról szóló megállapodás 
 
5.) Települési Értéktár Bizottság megalakítása 
 
6.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 

keretében támogatandókról 
 
7.) Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 
 
8.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) Döntés a Dunaszegi Polgárőr Egyesület támogatásáról 
b) Döntés a Dunaszeg, Fő u. 19. szám alatti műemlék ingatlan helyreállítására vonatkozó 

NKA pályázatról 
c) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
d) Döntés a 177/21 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan egy részének ingyenes 

használatba adásáról 
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e) Döntés diszkont kamatozású kötvények vásárlásáról 
f) Döntés az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér házirendjének elfogadásáról 

 
9.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés 

közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
Zárt ülés 
 
1.) Döntés kivételes méltányosságból adható önkormányzati segélyről 
 
 
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 
124/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nyilvános ülés napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 
 
Döntés az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a jogszabályváltozások értelmében idén már nem 
kötelező költségvetési koncepció elfogadása, azonban fontosnak gondolja, hogy meghatározzák a 
képviselők azt az irányvonalat, amit a költségvetés előkészítésekor követni fognak. Különösen 
fontos a tervezési folyamat megismerése az új képviselők számára. 
A költségvetési koncepció mindenkinek kiküldésre került, várja a képviselők kérdéseit. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mi az oka a közhatalmi bevételek várható csökkenésének? 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy már az idei évben is meglehetősen sok adót kellett 
visszafizetni, mivel az iparűzési adóbevételek elmaradtak az előzetesen várt adatoktól, tehát a 
közhatalmi bevételek csökkenése a vállalkozások bevételeinek csökkenésével magyarázható. 
 
Nagy Károly alpolgármester felveti, hogy a Nefelejcs utca Országút utcára való kivezetését be 
kellene tervezni a jövő évi költségvetésbe. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az útszakasz kiépítése az érintett terület leendő 
ingatlan-tulajdonosainak közműfejlesztési hozzájárulásából lesz fedezhető. 
 
Nagy Károly alpolgármester javasolja a ravatalozó rendbehozatalát. 
 
Csala László képviselő javasolja az Árpád fejedelem utca aszfaltozását. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy ezek a munkálatok a felújítások között szerepelnek. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy a testület biztosítson forrást a dunaszegi újság 
előállításának költségeire, valamint honlapfejlesztésre. Javasolja továbbá, hogy az IKSZT valóban 
alakuljon közösségi térré, történjen meg annak fejlesztése, javasolja rögzített mennyezeti projektor 
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elhelyezését, fogadásokhoz asztalok beszerzését, egyúttal megfontolásra javasolja szabadtéri 
közösségi tér létrehozását is. 
 
Szabó Géza képviselő lakossági megkeresés folytán javasolja, hogy az IKSZT étkészletét 
bővítsék, egyúttal Csala László képviselő hozzászólásához csatlakozva javasolja mikroport 
beszerzését a hangosítás javítására. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az IKSZT létrehozásakor az épület felújításával 
egyidejűleg nagyszámú egyéb vállalást is teljesíteni kellett a pályázathoz, ezáltal rendelkezésre áll 
kamera, fényképezőgép, projektor, vetítővászon, színes nyomtató. A konyhát is teljesen fel kellett 
szerelni. Az új asztalokat pályázati forrásból lehet majd finanszírozni. A hangosítás fejlesztését jó 
ötletnek látja, továbbá felmerült már korábban egy szabadtéri kemence megépítésének ötlete is. 
 
Szabó Péter képviselő elmondja, hogy a dunaszegi újságra vonatkozó árajánlatokat a decemberi 
testületi ülésre tudja biztosítani. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a régi orvosi rendelő biciklis pihenővé történő alakítása 
szerepelt a polgármesteri programban, ott lehetőség nyílna kisebb rendezvények megtartására is, 
a három helyiséget össze kell ehhez nyitni, illetve a vizesblokkot bővíteni kell, továbbá rendes 
melegítőkonyhát kell kialakítani. 
 
Szabó Géza képviselő szerint a kialakítandó biciklis pihenőnél kell majd gondnok és ha lesz 
szerviz is, akkor azt a feladatot is el kell látni valakinek. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a 2014-2020 ciklusban a pályázatok egyébként is 
vállalkozásfejlesztésre, illetve munkahelyteremtésre fognak szólni. 
 
Csala László képviselő felveti, hogy a termelői vásártérnél az épülethez kapcsolódóan egy kívülről 
is elérhető mellékhelyiség hiánypótló lenne. 
 
Babos Attila polgármester szerint a kemencét is el lehetne azon a területen helyezni. Az ötletekre 
januárban visszatér a testület, azokat a költségvetés tervezésénél az önkormányzati hivatal 
munkatársa figyelembe veszi. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
125/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
A helyi adók mértékének felülvizsgálata 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó elkészítette 
az előterjesztést, amit minden képviselő megkapott a rendelettervezettel együtt. Új rendelet 
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megalkotása azért vált szükségessé, mert kezelhetőbbnek mutatkozik, ha a helyi adók mindegyike 
egy rendeletben kerül szabályozásra. A testületnek el kell döntenie, hogy kíván-e új adónemet 
bevezetni, illetve az adók mértékén módosítani. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy új adónemet ne vezessenek be és tartsák a jelenlegi 
adómértékeket. 
 
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 
126/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
építményadóról szóló rendeletében, a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló rendeletében és a helyi iparűzési 
adóról szóló rendeletében meghatározott adómértékeket 
felülvizsgálta és azokon a 2015. évre vonatkozóan nem 
változtat, új helyi adónem bevezetését 2015. január 1-jétől nem 
tervezi. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi adókról szóló 
9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelettervezet tárgyalása 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási tanácsa rendelettervezetet hagyott jóvá, amelyet megküldött a 
tagtelepülések részére. A cél a települési hulladékkezelés szabályozásának egységesítése. 
 
Babos Attila polgármester javasolja a rendelettervezet elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
10/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
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4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Fogászati ügyeleti ellátásról szóló megállapodás 
 
Babos Attila polgármester javasolja a megállapodás megkötését, mivel a fogászati ellátás 
biztosítása önkormányzati feladat. Javasolja, hogy a megállapodást ismét 3 éves határozott 
időtartamra kösse meg az önkormányzat. 
 
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 
127/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fogászati ügyeleti ellátásra megállapodást kíván kötni az 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr (9026 
Győr, Kálóczy tér 9-11.; képviseli: Panker Mihály igazgató) 
szolgáltatóval 2015. január 1-től kezdődő 3 éves határozott 
időtartamra. 
A Képviselő-testület felkéri a szolgáltató képviselőjét a 
megállapodás tervezetének kidolgozására és az önkormányzat 
részére történő megküldésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. A szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatban felmerült költségeket a mindenkori éves 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Települési Értéktár Bizottság megalakítása 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy részt vett a Nemzeti Művelődési Intézet és Kunsziget 
Község Önkormányzata által szervezett szakmai napon, amely a települési értéktárak helyzetével, 
létrehozásának fontosságával foglalkozott. Úgy gondolja, hogy lényeges, hogy Dunaszeg község 
is számba vegye az értékeit, továbbá vélhetően az értéktár működtetésével, kiadványok 
megjelentetésével kapcsolatosan pályázati források fognak megnyílni. 
A Települési Értéktár Bizottság elnökének Szabó Péter képviselőt javasolja. 
 
Szabó Péter képviselő elfogadja a felkérést. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a testület hozza létre a Települési Értéktár Bizottságot, 
fogadja el annak Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyúttal válassza meg a bizottság elnökét. 
A tagok tekintetében javasolja, hogy személyükre az elnök tegyen javaslatot a soron következő 
testületi ülés alkalmával. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
128/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése és a magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 
16.) Korm. rendelet 3. §-a alapján 5 fővel létrehozza a 
Dunaszegi Települési Értéktár Bizottságot. 
 
A Képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és 
működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az 
előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatot elfogadja. 
 
A bizottság tagjait megbízza, hogy a helyi értéktár 
összeállítását, a Megyei Értéktár felé történő jelentéstételeket 
és a települési értéktárra, hungarikumokra vonatkozó hatályos 
jogszabályok által meghatározott egyéb feladatokat 
folyamatosan koordinálja. 
 
A Képviselő-testület a Dunaszegi Települési Értéktár Bizottság 
elnökének Szabó Péter képviselőt megválasztja. Egyúttal felkéri 
a Bizottság elnökét, hogy a tagok személyére vonatkozó 
javaslatát a soron következő képviselő-testületi ülésen terjessze 
elő. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Szabó Péter, a Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. keretében 
támogatandókról 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy 3 pályázat érkezett be, ismerteti azok tartalmát. 
Javasolja, hogy a testület állítson elvi rangsort a pályázók között, ugyanakkor javasolja, hogy 
minden pályázó 5-5 ezer forint / hó önkormányzati támogatásban részesüljön. 
 
A képviselők valamennyien sorrendbe állították a pályázatokat. A támogatásra javasolt pályázók a 
Képviselő-testület által felállított és összesített sorrendben a következők: 
 
1. Prikler Dániel; 2. Zokob Anikó; 3. Nagy Georgina 
 
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 
129/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi kiírásra beérkezett „A” típusú 
pályázatokat az alábbiak szerint támogatja: 
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 Rangsor Pályázó neve Támogatási összeg 
 1./ Prikler Dániel 5.000 Ft/hó 
 2./ Zokob Anikó 5.000 Ft/hó 
 3./ Nagy Georgina 5.000 Ft/hó 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos értesítési és kifizetési feladatoknak tegyen eleget. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, ezt követően kérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek más javaslata. 
 
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 
130/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi állandó lakcímmel rendelkező bölcsődés és óvodás 
korú gyermekek törvényes képviselőjét gyermekenként 4000 Ft 
összegű karácsonyi támogatásban részesíti, Erzsébet 
utalványban. 
A támogatásra annak a gyermeknek a törvényes képviselője 
jogosult, aki dunaszegi állandó lakcímmel rendelkezik és a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
intézményébe jár. 
A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes 
képviselője jogosult. 
A Képviselő-testület a támogatást a 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2014. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
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 
131/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
karácsonyi támogatást állapít meg a fennálló betegségükből 
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fakadó költségeik csökkentésére a rokkantsági ellátásban 
részesülő, dunaszegi állandó lakcímmel rendelkező lakosok 
részére 5000 Ft/fő mértékben, Erzsébet utalványban. 
A rokkantsági ellátás folyósításának tényét hitelt érdemlően 
igazolni kell. 
A Képviselő-testület a támogatást a 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2014. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
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 
132/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
karácsonyi támogatásban részesíti a dunaszegi állandó 
lakcímmel rendelkező 70 év feletti időskorúakat a téli időszak 
többletköltségeinek csökkentésére, egységesen 5000 Ft/fő 
mértékben, Erzsébet utalványban. 
A Képviselő-testület a támogatást a 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2014. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
8.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a Dunaszegi Polgárőr Egyesület támogatásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Dunaszegi Polgárőr Egyesület idén ünnepli 
fennállásának 15 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból javasolja, hogy az Egyesület munkájának 
elismeréseként, a működtetésre a Képviselő-testület állapítson meg 50 ezer forint támogatást. 
 
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 
133/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Polgárőr Egyesület (9174 Dunaszeg, Országút u. 6.) 
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megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából, az Egyesület 
színvonalas munkájának elismeréseként 50.000 Ft, azaz 
ötvenezer forint működési célú támogatást állapít meg 2014. évi 
költségvetése terhére. 
Felkéri a polgármestert a támogatás kifizetésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
b) Döntés a Dunaszeg, Fő u. 19. szám alatti műemlék ingatlan helyreállítására vonatkozó 
NKA pályázatról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Dunaszeg, Fő u. 19. szám alatti védett műemlék 
épület olyan rossz állapotba került, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 
Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala kötelezte az ingatlan tulajdonosait a 
helyreállításra. 
A Nemzeti Kulturális Alap veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, 
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására pályázatot írt ki 2014. december 1. 
beadási határidővel. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy az épület egyedi településképi helyzetére való 
tekintettel, az épület mielőbbi felújítása érdekében készíttesse el a pályázati anyagot és fedezze 
annak költségét. Javasolja, hogy a pályázati anyag elkészítésével az önkormányzat az Arrabona 
Európai Területi Együttműködési Csoportosulást bízza meg, akik nettő 30 ezer forint összegért 
vállalják a tulajdonosokkal együttműködésben a pályázati anyag összeállítását és benyújtását. 
 
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 
134/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
9174 Dunaszeg, Fő u. 19. szám alatti, országosan védett népi 
műemlék épület megóvása érdekében vállalja a Nemzeti 
Kulturális Alap által a veszélyeztetett helyzetű műemlék 
épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges 
helyreállításának támogatására kiírt pályázat elkészíttetését, 
amely feladattal megbízza az Arrabona Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulást (9024 Győr, Baross Gábor u. 
61-63.; képviseli: Sárkány Péter igazgató) 30.000 Ft + ÁFA, 
összesen 38.100 Ft összegért, amelyet 2014. évi költségvetése 
terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a 
szerződéses összeg kifizetésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2014. november 30. 

 
 
c) Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy Dunaszeg több településsel együtt bejelentette kilépési 
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szándékát a Győri Többcélú Kistérségi Társulásból. Ugyanakkor a tagsági jogviszony még fennáll, 
ezért a Képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia a Társulási Tanács döntései folytán szükségessé 
váló társulási megállapodás módosítást. 
 
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 
135/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 
elfogadott Társulási Megállapodás módosítását a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés a 177/21 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan egy részének ingyenes 
használatba adásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti Maczali Anikó, 9174 Dunaszeg, Szilosi u. 1. szám alatti, 
177/20 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának kérelmét. 
 
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 
136/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, 177/21 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú 
ingatlannak a 177/20 helyrajzi számú, Dunaszeg, Szilosi u. 1. 
szám alatti ingatlanhoz csatlakozó 100 m2-es területét Maczali 
Anikó (9174 Dunaszeg, Szilosi u. 1.) ingyenes használatába 
adja a terület gondozása céljából. 
A használat nem terjed ki az ingatlan tulajdon- vagy 
birtokjogainak gyakorlására és nem szolgálhat elbirtoklás 
alapjául. 
A használó az ingatlanterületet köteles tisztán, gondozott 
állapotban tartani. 
A használat joga visszavonásig érvényes, amelyről Dunaszeg 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult 
bármikor dönteni, amelynek következtében a használó köteles 
az ingatlanrészt eredeti állapotában azonnal átadni, annak 
használatával mindenfajta kártalanítási vagy kártérítési igény 
nélkül felhagyni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
döntéséről a kérelmezőt tájékoztassa. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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e) Döntés diszkont kamatozású kötvények vásárlásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi nagyon alacsony 
banki kamatok miatt 50 millió forint értékben vásároljon az önkormányzat Questor diszkont 
kamatozású kötvényt 2015. március 18. lejárattal, 6,40 %-os hozammal. 
 
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 
137/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint összegben QFD150318, 
annak hiányában QFD150520 jelű diszkont kamatozású 
kötvényt vásárol 2015. március 18. lejárattal, 6,40 % hozammal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet 
lebonyolítására, a megállapodás aláírására és a pénzösszeg 
átutalására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2014. december 5. 

 
 
f) Döntés az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér házirendjének elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér használatára 
vonatkozóan házirend elkészítésére kérte fel Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezetőt, mivel sok 
probléma merült fel az utóbbi időben. Elképzelése szerint az épületet használó civil szervezetek 
vezetői az átvétel igazolása mellett megkapják majd a házirendet, ami egyébként kifüggesztésre is 
kerül. 
 
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 
138/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Széchenyi István Művelődési Ház – Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér (9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) házirendjét a 
mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Szabóné Jámbor Szilvia, IKSZT vezető 
Határidő: azonnal 
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9.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13-14. melléklete.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés 
közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
Babos Attila polgármester beszámol a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról, egyúttal 
kéri az előterjesztés szerint a lejárt határidejű határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadását. 
 
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 
139/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 106/2014. (X. 20.), 107/2014. (X. 20.), 108/2014. (X. 
20.), 110/2014. (X. 20.), 112/2014. (X. 20.), 114/2014. (X. 20.), 
115/2014. (X. 20.), 116/2014. (X. 20.), 117/2014. (X. 20.), 
118/2014. (X. 20.), 119/2014. (X. 20.), 120/2014. (X. 20.) és 
121/2014. (X. 20.) számú lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
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 
140/2014. (XI. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/1696-1/2014., I/1689-1/2014., I/1697-
1/2014., és I/1702-1/2014. számú, átruházott hatáskörben 
hozott határozatokról szóló polgármesteri beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a régi gyógyszertárépület 
értékesítése, amelyről a testület korábban döntött, nehézségekbe ütközött, mivel az épület 
használatbavételi engedélye nem fellelhető, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalását 
várja az önkormányzat, hogy adómentesen értékesíthesse az ingatlant. Az adásvételi szerződés 
aláírására tehát nem került még sor, így a testületi döntés módosítása is indokolttá válhat. 
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