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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-9/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 26-án 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:  
Szabó Zsuzsanna családgondozó, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Horváth Csaba rendőr ezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője 
Szalma László rendőr zászlós, körzeti megbízott 
Páli György, a Dunaszegi Polgárőr Egyesület elnöke 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Bartha Gusztáv és Csala László képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé 
felveszi Civil szervezetek támogatására kiírt önkormányzati pályázat elbírálása; Döntés az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról; 
Döntés szúnyoggyérítésről; Döntés Dunaszeg község (Pusztakert utca – Országút utca telektömb) 
szabályozási terve módosításának megindításáról; Döntés a Fő utca csapadék-csatornázásával és 
felújításával kapcsolatban; Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
napirendeket. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Átfogó értékelés Dunaszeg Község Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról 

2.) A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 
3.) A Dunaszegi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Civil szervezetek támogatására kiírt önkormányzati pályázat elbírálása 
b) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázat benyújtásáról 
c) Döntés szúnyoggyérítésről 
d) Döntés Dunaszeg község (Pusztakert utca – Országút utca telektömb) 

szabályozási terve módosításának megindításáról 
e) Döntés a Fő utca csapadék-csatornázásával és felújításával kapcsolatban 
f) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 
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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 
72/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. május 26-i nyilvános testületi ülés napirendjét és a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. melléklete.) 

 
Átfogó értékelés Dunaszeg Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2014. évi ellátásáról 

 
Babos Attila polgármester felkéri Szabó Zsuzsanna családgondozót a beszámoló kiegészítésére. 
 
Szabó Zsuzsanna családgondozó nem kívánja a beszámolót kiegészíteni. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mi a különbség az alapellátott és a védelembe vett 
személyek között. 
 
Szabó Zsuzsanna családgondozó ismerteti a különbséget, elmondja, hogy a védelembe vétel 
esetében gyámhatósági eljárás zajlik. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mennyire együttműködőek a családok, mennyire nehezíti ez 
a munkát? 
 
Szabó Zsuzsanna családgondozó elmondja, hogy pozitívak a tapasztalatai, a családok jellemzően 
együttműködnek, hogy a további eljárásokat elkerüljék. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a családgondozóval szemben negatív visszajelzés és 
észrevétel nem érkezett, véleménye szerint a szolgálat jól működik, igény is van rá, köszöni az 
elvégzett munkát. 
 
Babos Attila polgármester sokallja a védelembe vettek számát, ami a lakosságszámhoz képest 
arányaiban nem magas, mégis zavaró a szám, hiszen ez négy családot érint. 
 
Babos Attila polgármester kéri a családgondozót, hogy a szolgálat tervezett programjait állítsa 
össze és egyeztessen a szükséges költségek tekintetében, amennyiben az állami támogatás erre 
nem nyújt lehetőséget, úgy az önkormányzat előteremti a szükséges forrást, ugyanis ezek a 
programok nagyon fontosak lennének. 
 
 
A témával 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 
73/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
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Gyermekjóléti Szolgálata 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Szabó Zsuzsanna családgondozó 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói 
feladatainak ellátására vonatkozóan a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell 
készíteni, melyet a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére meg kell küldeni. 
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet. Az 
értékelés nem azonos a gyermekjóléti szolgálat családgondozója által készített beszámolóval. 
 
A témával 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 
74/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 

 
Babos Attila polgármester felkéri Szalma László körzeti megbízottat a beszámoló kiegészítésére. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy Miletics Mór kollégája helyett 2014. december 1-
től Németh Kálmán főtörzsőrmester teljesít a községben szolgálatot. 
Az újranyíló diszkóval kapcsolatban elmondja, hogy megerősített szolgálatot teljesítenek szombat 
éjjel, ugyanakkor eddig problémát nem tapasztaltak. 
A vámosszabadi menekült befogadó állomással kapcsolatban érkeztek hozzá lakossági 
észrevételek, többen láttak a településen egy kisebb csoportot gyalogosan, azonban 
bűncselekmény elkövetése nem történt. 
A közlekedési balesetek száma 25 százalékkal csökkent, a bűncselekmények száma stagnál. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy hol vannak még körzeti megbízottak és ki mekkora területet 
lát el? 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy Kisbajcson, Dunaszegen, Kunszigeten és 
Héderváron van KMB csoport, de ez utóbbi már Mosonmagyaróvárhoz tartozik. Ketten látják el 
kollégájával Dunaszentpáltól Győrújfaluig a területet. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy miért tartalmaz az idei beszámoló kevesebb számadatot az 
eddigieknél? 
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Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy már nem adhatnak meg annyira részletes 
bűnügyi adatokat, mint az eddigiekben, számadatokat nem szerepeltethetnek a beszámolókban. 
 
Horváth Csaba rendőrkapitány elmondja, hogy a bűncselekmények száma alapvetően csökkenő 
tendenciát mutat. 
 
Horváth Csaba rendőrkapitány elmondja, hogy a nyugati országrész jobb munkalehetőségei 
folytán megnövekedett a munkavállalási célzattal a környékbeli településekre érkezők száma. 
Győrben, Mosonmagyaróváron és Hegyeshalomban már munkásszállók üzemelnek, vélhetően a 
szigetközi települések sem kerülhetik el ezt a tendenciát a szomszédos, nagyszámú munkavállalót 
foglalkoztató üzemek miatt. 
Oda kell figyelni továbbá a Győr környéki településeken megnövekedett forgalomra is. 
Június környékén lehet számítani egy katasztrófavédelmi mobilgátas gyakorlatra, amit 
Zsejkepuszta magasságában kívánnak elvégezni. 
 
Nagy Károly alpolgármester elmondja, hogy a település hangulatán nem érzékel problémát, jó a 
lakosság biztonságérzete. Köszöni a rendőrség munkáját. 
 
Babos Attila polgármester javasolja a 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 
75/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
körzeti megbízott 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Szalma László körzeti megbízott 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

 
A Dunaszegi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről 
 
Babos Attila polgármester felkéri Páli György elnököt a beszámoló kiegészítésére 
 
Páli György elnök elmondja, hogy mindig nehéz dolog a rendőrségi beszámoló után szólni, hiszen 
addigra minden lényeges információ ismertetésre kerül. 
Elmondja, hogy a diszkó működésének időpontjában megerősített szolgálatot teljesítenek, de a 
fiatalok nem is jönnek be a faluba, leszállnak a diszkó megállónál, sőt, leginkább a partijáratot 
veszik igénybe. 
Az elnök elmondja, hogy minden tag rendelkezik egyenruhával és igazolvánnyal. 
Elmondja továbbá, hogy pályázatot nyújtottak be szolgálati gépjármű beszerzésére és nyertes 
pályázat esetén kéri a testület támogatását az üzemeltetéshez. 
 
Szabó Géza képviselő kéri a polgárőrség elérhetőségeinek megadását. 
 
Nagy Károly alpolgármester elmondja, hogy amióta Páli György vezeti a polgárőrséget, azóta 
sokkal összeszedettebb a munka és sokat fejlődtek szervezettségben, összetételben, 
felszereltségben. Köszöni az elnök úr munkáját. 
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Csala László képviselő köszöni mind a polgárőrség munkáját, mind pedig a hivatásos szervét. 
Kérdezi, hogy miként épül fel a polgárőrség költségvetése, mennyi pénzből gazdálkodnak? 
 
Páli György elnök elmondja, hogy a tagdíjakon kívül az önkormányzattól és a megyei elnökségtől 
kapják a bevételeik jelentős részét. Tagdíjat kell fizetni azonban a megyei szervezet felé és a 
számlavezetési díj is kiadásként jelenik meg. Éves szinten 100-200 ezer forintból gazdálkodnak. 
Büszke arra, hogy a tagságban mindenki rendelkezik igazolvánnyal, a polgárőr ismeretek anyagot 
mindenki elsajátította és a szükséges beszámolót teljesítette. 
Több diák is beadta a tagsági felvételi kérelmét, ugyan 18 év alattiak nem láthatnak el önálló 
szolgálatot, de a jogszabály értelmében tagok lehetnek. 
 
Babos Attila polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a bevételek pályázatokkal kiegészíthetők, 
több olyan pályázat is megjelent, megjelenik, amiből forrás biztosítható a szervezet számára, akár 
működéshez, akár programok megvalósításához. Az önkormányzati hivatal települési referense 
ezeket segít előkészíteni, ha a polgárőrség felveszi vele a kapcsolatot. 
 
Babos Attila polgármester megköszöni a polgárőrség együttműködését, a rendezvényekhez 
nyújtott segítséget. Kéri, hogy a falunap során, illetve már az előkészületek és az utómunkák során 
is szíveskedjenek segítséget nyújtani. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy bemutatkozik-e a polgárőrség a falunapon? 
 
Páli György elnök elmondja, hogy a falunap során amellett, hogy főzni is fognak, készü lnek 
kiadványokkal, hűtőmágnessel, kitűzővel, tehát apró népszerűsítő ajándékokkal is. 
 
Páli György elnök felveti, hogy a polgárőrség által védett település táblákat, amik korábban 
eltávolításra kerültek, vissza lehetne-e helyezni? 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy természetesen, azonban az egyik táblát ellopták, a 
másik tábla az önkormányzati hivatalban rendelkezésre áll, annak mintájára el lehet készíteni a 
másik táblát, hogy a falu mindkét végére kikerülhessen. 
 
Páli György elnök beszámol az országos kezdeményezésekről. Felkeresték az iskolát az egy 
iskola egy polgárőr program kapcsán, továbbá kérné, hogy az önkormányzat jelöljön ki egy 
területet a polgárőrség fája faültetési program megvalósításához. 
 
Babos Attila polgármester felveti az ifjúsági tagozat létrehozásának szükségességét, egyúttal 
javasolja a 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 
76/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Páli György elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
Szabó Zsuzsanna családgondozó, Horváth Csaba rendőrkapitány, Szalma László körzeti 
megbízott és Páli György elnök 19:06 órakor távoztak a képviselő-testületi ülésről. 
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4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Civil szervezetek támogatására kiírt önkormányzati pályázat elbírálása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-10. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a pályázatokat. Az összes kérelem 990.000 Ft-ot tartalmaz, az 
odaítélhető összeg az önkormányzat költségvetése alapján 600.000 Ft. A Kék Duna Dalkör az 
országos minősítőre és a 10 éves évforduló megrendezésére kér 220.000 Ft támogatást. A 
Rezeda Népművészeti Egyesület a népzenei tábor megszervezéséhez kér 400.000 Ft támogatást. 
A Dunaszegi Népdalkör fényképezőgép és CD lejátszó vásárlására kér 70.000 Ft támogatást. A 
Kék Duna Nyugdíjasklub térségi nyugdíjas találkozó szervezésére kér 150.000 Ft támogatást. A 
Dunaszegi Polgárőr Egyesület a kerékpárok regisztrációjához, eszközbeszerzéshez, gépjármű 
fenntartáshoz 150.000 Ft támogatást kér. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a pályázaton kívül a Szigetközi Makettbarátok Körétől 
érkezett egy kérelem, amelyben a falunap keretein belül a Szigetközi Gyermek- és Ifjúsági 
Makettkiállítás és Verseny megrendezéséhez, a nevezők, klubvezetők zsűritagok ellátásához kérik 
az önkormányzat segítségét. Kéri a képviselőket, hogy a pályázatok tárgyalása előtt erről a 
kérelemről határozzon, a tavalyihoz hasonlóan 30 ezer forint támogatást javasol. 
 
A témával 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 
77/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetközi Makettbarátok Köre (9174 Dunaszeg, Ifjúság u. 1.) 
részére a 2015. május 30-án megrendezésre kerülő Falunap 
alkalmával 30.000 Ft támogatást biztosít a 2015. évi 
költségvetése terhére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester javasolja a Kék Duna Dalkörnek 100.000 Ft támogatás odaítélését. 
 
A témával 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 
78/2015. (V. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kék Duna Dalkört 
(9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) 100.000 Ft-tal, azaz százezer 
forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) részvétel a Népdalkörök Országos Minősítőjén 
b) 10 éves évforduló megrendezése 
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Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 

 
 
Babos Attila polgármester javasolja a Rezeda Népművészeti Egyesületnek 200.000 Ft támogatás 
odaítélését. 
 
A témával 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 
79/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Rezeda 
Népművészeti Egyesületet (9174 Dunaszeg, Liget u. 18.) 
200.000 Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) népzenei tábor megszervezése 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 

 
 
Babos Attila polgármester javasolja a Dunaszegi Népdalkörnek 60.000 Ft támogatás odaítélését. 
 
A témával 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 
80/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Dunaszegi 
Népdalkört (9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) 60.000 Ft-tal, azaz 
hatvanezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) fényképezőgép beszerzése 
b) CD lejátszó beszerzése 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 
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Babos Attila polgármester javasolja a Kék Duna Nyugdíjasklubnak 90.000 Ft támogatás 
odaítélését. 
 
A témával 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 
81/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kék Duna 
Nyugdíjasklubot (9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) 90.000 Ft-tal, azaz 
kilencvenezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) térségi nyugdíjas találkozó szervezése 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 

 
 
Babos Attila polgármester javasolja a Dunaszegi Polgárőr Egyesületnek 150.000 Ft támogatás 
odaítélését. 
 
A témával 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 
82/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Dunaszegi Polgárőr 
Egyesületet (9174 Dunaszeg, Országút u. 6.) 150.000 Ft-tal, 
azaz százötvenezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) kerékpár regisztráció folytatása 
b) eszközbeszerzés (nyomtató, felszerelés) 
c) szolgálati gépjármű fenntartás 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 

 
 
b) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
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Babos Attila polgármester ismerteti az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázat tartalmát és a témában készült előterjesztést. Elmondja, hogy az 
önkormányzat képes az önrészt biztosítani és olyan fejlesztésekről van szó, amiket egyébként is el 
szerettek volna végezni. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy három témakörben lehet pályázni, különböző 
keretösszeg áll rendelkezésre, különbözőek az elnyerhető összegek és különböző az önrész 
mértéke is. Sajnos a rendelkezésre álló keretösszeg mindhárom témakör esetében meglehetősen 
alacsony. Az első kategóriában az óvoda hőszigetelését és napelemmel történő felszerelését, a 
második kategóriában az Iskola utca felújítását és csapadékvíz elvezetésének kiépítését, a 
harmadik kategóriában pedig az iskola tornatermének felújítását javasolja megpályázni. Az egy 
főre jutó adóerő képesség alapján az első esetben 95 %-os, a második és harmadik esetben 85 
%-os a támogatási intenzitás. 
 
Nagy Károly alpolgármester felveti, hogy az Iskola utcát a Pataháza utcai kereszteződésig végig 
meg kellene csinálni. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy június 9-ig kell a pályázatot benyújtani, a települési 
referens már dolgozik az előkészítésen. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy részenként is elnyerhető a pályázat vagy csak egyben? 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy kategóriánként lehet pályázni és nyerni is, mindhárom 
esetben a maximális összeg körül adnánk be a pályázatot, így az önrész összesen 5 millió forint 
körüli. 
 
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 
83/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett felhívásra 
pályázatot kíván benyújtani a Dunaszeg, Ifjúság utca 1/A. szám 
alatti (hrsz.: 652/27) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
óvodaépületének energetikai felújítása, az Iskola utca (hrsz.: 
111) útburkolati felújítására, valamint a Dunaszegi Általános 
Iskola tornaterem (hrsz.: 652/28) tetőhéjalás felújítási 
munkálataira vonatkozóan. 
 
A pályázat forrásának megoszlása a következő: 
1. támogatási cél (óvoda energetikai felújítása) 

támogatási igény: bruttó: 22.537.042 Ft 
önrész: bruttó: 1.186.160 Ft 
projekt összköltsége: bruttó: 23.723.202 Ft 

2. támogatási cél (Iskola utca aszfaltburkolat felújítása) 
támogatási igény:  bruttó: 14.996.771 Ft 
önrész: bruttó  2.646.488 Ft 
projekt összköltsége: bruttó: 17.643.259 Ft 

3. támogatási cél (tornaterem tetőhéjazatának felújítása) 
támogatási igény:  bruttó: 12.741.340 Ft 
önrész: bruttó: 2.248.472 Ft 
projekt összköltsége: bruttó: 14.989.812 Ft 
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A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 
6.081.120 Ft önrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetése, 
illetve pénzkészlete terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos minden dokumentáció aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
c) Döntés szúnyoggyérítésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az eddigi évekhez hasonlóan a 
Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretein belül, a Magyar Turizmus Zrt. koordinációjával idén 
is sor kerül a kormányzat által támogatott szúnyoggyérítésre, amelyhez a településnek 50 %-os 
önrészt kell biztosítania. A közbeszerzési eljárás zajlik, így egyelőre a felszállások száma és a 
pontos összeg sem ismert, ellenben a szándéknyilatkozatot meg kell tenni. 
 
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 
84/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Turizmus Zrt. koordinációjával és a Mosonmagyaróvári 
Térségi Társulás keretein belül megvalósuló települési 
szúnyoggyérítéshez hozzájárul, a felmerülő költségek 
tekintetében 50 % önrészt vállal 2015. évi költségvetése 
terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat 
megtételére és a szükséges megállapodások, egyéb 
dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
 
d) Döntés Dunaszeg község (Pusztakert utca – Országút utca telektömb) szabályozási terve 
módosításának megindításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy korábbi döntésük értelmében sor került 
a Pusztakert utcai tulajdonosok megkeresésére és a kiküldött kérdőívek jelentős része vissza is 
érkezett az önkormányzati hivatalhoz. Ismerteti a lakossági vélemények összesítését, amely 
alapján megállapítható, hogy a válaszadók nagyobbik része a Pusztakert utcai telkek hátulsó 
részének beépíthetőségét az újabb utcanyitás megvalósíthatósága érdekében korlátozni hivatott 
szabályozási vonal eltörlésére tett javaslatot. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy ki fizeti a módosítás költségeit? 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a kérelem alapján minden költség a kérelmezőt terheli, 
ezt a döntésben is szerepeltetni kell. 
 
Csala László képviselő emlékezteti a képviselőket, hogy egy korábbi egyeztetés alapján a kérelmező 
vállalta a megvalósítani tervezett melléképület bontását, ha a tömbfeltáró út kialakításra kerül. 
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Babos Attila polgármester elmondja, hogy volt egy ilyen variáció, azonban az építésügyi hatóság 
így sem adta volna meg az építési engedélyt, így ez a kérelmező részéről elvetésre került, 
szeretné a szabályozási terv módosításával megvalósítani a beépítést. Ugyanakkor ez sem 
lehetetlenít el egy későbbi tömbfeltárást, ha létrejön a lakossági konszenzus. 
 
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 
85/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Stekler Judit, 9174 Dunaszeg, Pusztakert utca 12. szám alatti 
lakos kérelmére, az elvégzett lakossági felmérés eredménye 
alapján megkezdi Dunaszeg község (Pusztakert utca – 
Országút utca telektömb) szabályozási tervének és helyi építési 
szabályzatának módosítására irányuló eljárást. 
A szabályozási terv módosításával kapcsolatos minden költség 
a kérelmezőt terheli. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezővel 
együttműködési megállapodást kössön, továbbá felhatalmazza 
a településrendezési eljárás lefolytatásához szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
 
e) Döntés a Fő utca csapadék-csatornázásával és felújításával kapcsolatban 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti, hogy a Fő utca római katolikus templom és Petőfi utca közötti 
szakasza csapadékvíz elvezetésének kiépítésével és ehhez kapcsolódó felújításával a képviselő-
testület a 2014. szeptember 8-i testületi ülésén foglalkozott, amikor a 102/2014. (IX. 8.) 
határozattal döntés született a kivitelezésről bruttó 12.386.831 Ft összegben. 
A munkaterület átadáshoz azonban a közműszolgáltatók közül a földgáz hálózati engedélyes és a 
víziközmű-szolgáltató nem járult hozzá a vezetékek közelsége miatt, így az akkor elfogadott 
technikai megoldást nem lehet alkalmazni. 
Sor került újabb megoldási javaslatok kidolgozására, amik azonban újabb kérdéseket vetnek fel.  A 
templomnál lévő magasabb pontot le kell marni, az első lakóházaknál pedig ki kell emelni a földet, 
filtert kell elhelyezni és kulé kaviccsal betölteni. Szegély elhelyezése vizuális szempontból 
látványos, azonban a vízelvezetés szempontjából nincs jelentősége, sőt, gyakorlatilag 
megakadályozza a zöldterületre folyó víz elszikkasztását. Az útszélek szilárdságát murvázás 
biztosítaná. Valójában az út lejtését kell megfelelően kialakítani. 
 
Szabó Péter képviselő felveti, hogy az első két lakóház esetében rá lehetne kötni a templomnál 
lévő csatornára. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy ennek a technikai módozatát meg kell még vizsgálni, de 
nagy valószínűség szerint a közműszolgáltatók ehhez sem járulnának hozzá. 
 
Bartha Gusztáv képviselő elmondja, hogy ezek szerint lényegében a padkáról kell dönteni. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a kivitelező szerint a padka inkább ront a helyzeten. A 
kivitelezés így olcsóbb, tehát a vállalkozónak nem érdeke, hogy lebeszéljen róla. 
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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 
86/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dunaszeg, Fő utca 
(római katolikus templom és Petőfi utca közötti szakasz) 
csapadékelvezetésének kiépítésére és ehhez kapcsolódóan az 
útburkolat helyreállítására a Strabag Általános Építő Kft. 
árajánlatát a megváltozott műszaki tartalom tekintetében 
beszerezze és a soron következő rendes képviselő-testületi 
ülésen megtárgyalásra előterjessze. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
 
f) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Dunaszeg község helyi 
esélyegyenlőségi programja (HEP) 2013-ban került elfogadásra és a 2013-2018. időszakra 
vonatkozik, azonban annak felülvizsgálatát kétévente el kell végezni. A munkához a Türr István 
Képző és Kutató Intézet nyújt ingyenes szakmai segítséget és tart felkészítő tanfolyamokat, 
tréningeket. A képviselőknek jelenleg arról kell határozniuk, hogy megkezdik az esélyegyenlőségi 
program felülvizsgálatát, amelynek elmulasztása egyébként súlyos következményekkel jár, hiszen 
érvényben lévő HEP nélkül nem nyújthatók be pályázatok. A felülvizsgálatot az önkormányzati 
hivatal munkatársai, illetve a gyermekjóléti szolgálat családgondozója végzi el. 
 
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 
87/2015. (V. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról határidőben gondoskodjon és azt 
jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjessze. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. július 31. 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14-15. 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 szóló beszámoló elfogadását. 
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