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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
I/1-17/2014. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. december 15-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: Márton Attiláné igazgatási előadó 
 
 
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. Javaslatot tesz a nyilvános ülés napirendi 
pontjaira a következők szerint: 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
 
2.) Döntés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
3.) Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 
 
4.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi 

illetménykiegészítése (rendeletalkotás) 
 
5.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) DUNASZEG SE részére támogatás megállapítása 
b) Dunaszeg, Deák Ferenc utcai játszótéri elemek kiegészítése 
c) Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása 

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

közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2014. (XII. 15.) 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.) 
 
A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Babos Attila polgármester és dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az írásos előterjesztést. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja a Széchenyi István Művelődési Ház (IKSZT) beszámolójának 
felvételét a munkatervbe, továbbá javasolja, hogy az egyes intézményi beszámolók előtt a testület 
járja be a helyszíneket is. 
 
Babos Attila polgármester támogatja a javaslatot, egyúttal felveti a kihelyezett ülések lehetőségét. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy a közmeghallgatás időpontja miért decemberre került? 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy korábban mindig decemberben volt a közmeghallgatás, 
ebben az évben a választás miatt volt szeptemberben. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző javasolja február hónapban a Széchenyi István Művelődési Ház 
(IKSZT) beszámolójának és munkatervének értékelését. 
 
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 
144/2014. (XII. 15.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi munkatervét jóváhagyja azzal, hogy a 
Széchenyi István Művelődési Ház (IKSZT) beszámolójára a 
2015. február 9-re tervezett képviselő-testületi ülés alkalmával 
kerüljön sor. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
Döntés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről 
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Babos Attila polgármester és dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az írásos előterjesztést. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzést minden évben el kell végezni, ez 
kötelező feladat. Az ellenőrzés eddig a Győri Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül zajlott, 
mivel Dunaszeg a társulásból kilépett, így külön szerződést kell majd kötni. A Képviselő-testület 
jelenlegi feladata, hogy az ellenőrzés témáját jóváhagyja. 2013-ban az óvodát, 2014-ben a 
szociális juttatások iránti kérelmeket ellenőrizték. 2015-ben a pénzgazdálkodási jogkörök 
szabályozását, gyakorlatát, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálatát kívánjuk elvégeztetni. 
 
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 
145/2014. (XII. 15.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Az ellenőrzés tárgya: A pénzgazdálkodási jogkörök 
szabályozása és gyakorlata. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a belső ellenőrzést végző, arra jogosultsággal 
rendelkező személyt, vagy szervezetet az ellenőrzés 
lefolytatásával megbízza, az erre vonatkozó szerződést aláírja. 
A Képviselő-testület a belső ellenőrzés költségének fedezetét 
az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 
 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4-5. melléklete.) 
 
Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a térítési díjakra vonatkozó írásos előterjesztést. 
 
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 
146/2014. (XII. 15.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde konyha 
üzemeltetőjének 2015. január 1-től alkalmazandó 
nyersanyagnormáját figyelembe véve a térítési díjakat az 
alábbiak szerint elfogadja, megállapítja: 
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Önkormányzati szinten, vásárolt élelmezésként 

Megnevezés Nyers-
anyag 

ÁFA 
27 % 

Térítési 
díj 100 % 

Főzési 
díj 

ÁFA 
27 % 

Össze-
sen 

fizetendő 

Bölcsődei napközi 353,- 95,- 448,- 264,- 71,- 783,- 

Óvodás napközi 353,- 95,- 448,- 264,- 71,- 783,- 

Iskolai menza 240,- 65,- 305,- 198,- 53,- 556,- 

Felnőtt étkeztetés 
(szociális étkező) 

418,- 113,- 531,- 94,- 25,- 650,- 

 
Intézményi szinten 

Megnevezés 100 %-os személyi térítési díj 50 %-os személyi térítési díj 

Intézményi 
térítési díj 

ÁFA 
27 % 

Személyi 
térítési 

díj 

Intézményi 
térítési díj 

ÁFA 
27 % 

Személyi 
térítési 

díj 

Bölcsődei napközi 353,- 95,- 448,- 176,- 48,- 224,- 

Óvodás napközi 353,- 95,- 448,- 176,- 48,- 224,- 

Iskolai menza 240,- 65,- 305,- 120,- 32,- 152,- 

 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
RÁBAKÉSZ Kft-vel a 2009. november 11-én megkötött 
vállalkozási szerződés 12.) pontját érintő módosítást az 
önkormányzat nevében aláírja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy Dunaszeg Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 22/2013. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete 1. függelékében a szükséges változtatást vezesse át. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
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 
az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2004. (X. 28.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 
11/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendeletét 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a bérleti díjakra vonatkozó írásos előterjesztést. 
 
Csala László képviselő elmondja, ha családi rendezvény megtartását szeretné a Kultúrházban, 
akkor a 4.500 Ft/óra nagyon magas. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy ezekben az esetekben a Képviselő-testület egyedi 
kérelemként tárgyalhatja a kéréseket, azonban nem támogatja, hogy a kultúra háza lagzik vagy 
egyéb magánjellegű családi rendezvények állandó helyszíne legyen. 
 
Szabó Péter képviselő elmondja, hogy álláspontja szerint, mint lehetőséget, ezt is meg kell hagyni. 
Több olyan településről tud, ahol a kultúrházat ilyen célra is hasznosítják, jelentős bevétel mellett. 
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Babos Attila polgármester véleménye szerint a Kultúrház nem alkalmas nagyobb rendezvények 
lebonyolítására, parketta található a nagyteremben, kicsi a mellékhelyiség, a kultúrházat nem erre 
a célra találták ki, nem ennek megfelelően újították fel. 
 
Bartha Gusztáv képviselő egyetért Babos Attila polgármesterrel, ő sem preferálja a Kultúrházban a 
családi összejöveteleket. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a döntésben jelölésre kerüljön, hogy a terembérlet 
meghatározott összege a kereskedelmi tevékenységekre vonatkozzon, így megmarad a 
Képviselő-testület lehetősége arra, hogy a családi rendezvények megtartására irányuló kérelmeket 
egyedileg bírálja el. 
 
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 
147/2014. (XII. 15.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bérleti díjakat, költségtérítéseket 5 %-os emeléssel, 100 Ft-os 
kerekítéssel 2015. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Lakások bérleti díjai: 
 
Táncsics u. 40. 44.500 Ft/hó 
Arany J. u. 7. 44.500 Ft/hó 
Gyulamajor 1/b. 8.200 Ft/hó 
 
Garázsok bérleti díjai: 
 
Táncsics u. 40. 4.400 Ft/hó 
 
Egyéb bérlemények bérleti díjai: 
 
Óvoda konyha, Ifjúság u. 1/A. 36.000 Ft/hó 
Gyulamajori bolt helyisége 6.200 Ft/hó 
 
Kultúrház terembérletek (kereskedelmi tevékenység): 
 
Nagyterem 4.500 Ft/hó 
Kisterem 2.100 Ft/hó 
Piac helypénz 2.000 Ft/hó 
 
Földbérlet: 1 Ft/m2/év 
 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy intézkedjen a díjak fentiek szerinti 
beszedéséről 2015. január 1-től. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 
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4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi 
illetménykiegészítése (rendeletalkotás) 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése a tavalyi 
évhez képest változatlan. 
 
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 Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
12/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendeletét 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
 
5.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
a) Dunaszeg SE részére támogatás megállapítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a Dunaszeg SE elnöke kérelmét. A jövő évi önkormányzati 
támogatás 800.000 Ft-os előlegezését kéri, mivel pályázatot szeretnének benyújtani, amihez saját 
erő biztosítására van szükség. 
 
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 
148/2014. (XII. 15.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
DUNASZEG SE (9174 Dunaszeg, Országút u. 51.) részére 
800.000 Ft összegű támogatást nyújt a LEADER „Dunaszegi 
gyermek és ifjúsági sportnevelés fejlesztése” nyertes pályázat 
záró elszámolásához kapcsolódó költségek fedezetére a 2014. 
évi költségvetése terhére. A kifizetésre kerülő összeg a 
DUNASZEG SE tervezett 2015. évi önkormányzati 
támogatásából levonásra kerül. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás 
kifizetésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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b) Dunaszeg, Deák Ferenc utcai játszótéri elemek kiegészítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Dunaszeg Fejlődéséért Alapítvány pályázat útján 
1.441.000 Ft összegben elkészíttette az új játszóteret. Az eredeti tervezethez képest azonban 
szükségessé vált annak kiegészítése további biztonsági elemekkel, valamint a földkitermelésből, 
homok beszállításból és a kapcsolódó munkálatokból származó költségek is az önkormányzatot 
terhelik, amelyek összege 720.000 Ft. 
 
Babos Attila polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a fenti összeg vállalkozó 
részére történő kifizetéséhez. 
 
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 
149/2014. (XII. 15.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, Deák Ferenc utcai játszótéri elemek kiegészítésére, 
a játszótér építéséhez kapcsolódó munkák elvégzésére 
720.000 Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
munkálatok ellenértékének kifizetésére a vállalkozó részére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a legutóbbi ülésen a Települési Értéktár Bizottság a 
Képviselő-testület elnökének megválasztotta Szabó Péter képviselőt azzal, hogy a bizottsági tagok 
személyére a jelenlegi ülés alkalmával tegyen javaslatot. 
Felkéri a bizottság elnökét javaslatának megtételére. 
 
Szabó Péter képviselő alelnöknek javasolja 
Kozmáné Pozsgai Éva Erzsébet, 9174 Dunaszeg, Liget u. 18. szám alatti lakost, 
valamint bizottsági tagnak javasolja 
Pappné Csala Katalin, 9174 Dunaszeg, Iskola u. 45. szám alatti lakost és 
Szabó Gézáné, 9174 Dunaszeg, Fő u. 44. szám alatti lakost. 
 
Az érintettekkel egyeztetett, akik a tagságot elvállalták. 
 
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 
150/2014. (XII. 15.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Települési Értéktár Bizottság alelnökének Kozmáné 
Pozsgai Éva Erzsébetet (9174 Dunaszeg, Liget u. 18.), 
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bizottsági tagjainak Pappné Csala Katalint (9174 Dunaszeg, 
Iskola u. 45.) és Szabó Gézánét (9174 Dunaszeg, Fő u. 44.) 
megválasztja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Szabó Péter, a Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. 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 szóló beszámoló elfogadását. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben nem 
hozott döntést. 
 
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 
151/2014. (XII. 15.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 125/2014. (XI. 24.), 126/2014. (XI. 24.), 127/2014. 
(XI. 24.), 128/2014. (XI. 24.), 129/2014. (XI. 24.), 134/2014. (XI. 
24.), 135/2014. (XI. 24.), 136/2014. (XI. 24.), 137/2014. (XI. 
24.), 138/2014. (XI. 24.) számú lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámolót, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a civil szervezetek elszámolási 
határideje november 30-án lejárt. A Rezeda Népművészeti Egyesület nem számolt még el a 
támogatási összeggel. 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármesteri programban is 
szereplő tanuszodával kapcsolatban megérkezett a válasz az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától, azonban az elképzelést a miniszter nem támogatja. 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármesteri programban is 
szereplő nyugdíjas otthon tekintetében felvette a kapcsolatot Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala illetékeseivel. Az előzetes számítások alapján a nappali elhelyezésre 
nagyobb támogatást kapna az önkormányzat. A bentlakásos otthoni ellátásra 40-50 főnél az állami 
támogatás 620.220 Ft/fő/év. Ebben az esetben az önkormányzati hozzájárulás 86.000 Ft/fő/hó 
lenne. Első körben fel kell mérni az igényeket. 
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