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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-14/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. július 25-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 
 
Igazoltan távol maradt: - 

 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
 
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 Nagy Károly alpolgármestert és Csala László képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek 
közül törli a „Döntés a dunaszegi régi óvodaépület rekonstrukciójához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás megindításáról” című napirendet és egyúttal felveszi a „Döntés a Dunaszegiek Egymásért 
Egyesület kérelméről” napirendet. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés Gajdos Krisztián kérelméről a Dunaszeg, 669/2 és 670/2 helyrajzi számú 
ingatlanok közművesítésével kapcsolatban 

b) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

 
Zárt ülés 

 
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 
114/2017. (VII. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. július 25-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét és 
a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 
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Napirend tárgyalása 

 
 
1.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés Gajdos Krisztián kérelméről a Dunaszeg, 669/2 és 670/2 helyrajzi számú 

ingatlanok közművesítésével kapcsolatban 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy mivel két egymás 
mellett lévő telekről van szó, felmerülhet a lehetősége annak, hogy telekhatárrendezést követően 
egy telekként kívánja használni a tulajdonos, ebben az esetben nyilván egyszer kell csak a 
közművekre rácsatlakozni és egyszer kell csak megfizetnie a hozzájárulást, de mivel a kérelemben 
ez a felvetés nem szerepel, kéri, hogy a határozatot két telek esetében megfizetendő összeggel 
határozza meg a testület. Elmondja továbbá, hogy a médiában megjelent hír, miszerint 2017. július 
1-től ingyenessé, kedvezményessé vált a közművekre történő csatlakozás, nem az önkormányzat 
felé térítendő díjakra, hanem a szolgáltatók felé fizetendő költségekre vonatkozik, melyről jegyző 
úr egyeztetést folytatott a kormányhivatallal is. 
 
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 
115/2017. (VII. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Gajdos Krisztián, 9023 Győr, Sport u. 9/A. szám alatti lakos 
részére engedélyezi a Dunaszeg, 669/2 és 670/2 helyrajzi 
számú ingatlanok tekintetében a kiépített közművekre (víz, 
csatorna, gáz, áram, aszfaltos út) történő csatlakozást. 
 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege ingatlanonként: 
577.500 Ft, azaz ötszázhetvenhétezer-ötszáz forint, melyet egy 
összegben 2017. november 30-ig az önkormányzat OTP Bank 
Nyrt-nél vezetett 11737007-15366612 számú számlaszámára 
kell befizetni. A hozzájáruló nyilatkozat kiadására a befizetés 
megtörténtét követően kerül sor. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Szabó Géza képviselő elmondja, hogy a Dunaszegiek Egymásért Egyesület nyárzáró 
rendezvényével kapcsolatban bejárták a helyszínt, a színpadot továbbra is a focipályán kívánják 
elhelyezni, amely álláspontjuk szerint biztonságosan megközelíthető gépjárművel is, a tó elkerítése 
megoldható, a szemét eltakarításáról a büfés fog gondoskodni, ülőhelynek szeretnének sörpadot 
kérni, valamint kispárna és pléd lenne, mobil mellékhelyiséget tudnak majd bérelni. 
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Szabó Péter képviselő támogatja a kezdeményezést, bár megjegyzi, hogy szerinte a színpad jobb 
helyen lenne a kosárlabdapályán és ezentúl javasolni fogja, hogy több rendezvény kapjon ott 
helyet. 
 
Cseh Gábor képviselő javasolja, hogy legyen egy előzetes bejárás, készüljön fotódokumentáció a 
jelenlegi állapotról és az egyesület írásban vállalja, hogy az eredeti állapotnak megfelelően fogja 
átadni a rendezvény után a parkot. 
 
Bartha Gusztáv képviselő szerint is mindenképpen készüljön írásbeli megállapodás, a fényképeket 
jó ötletnek tartja. Kíváncsi lesz, hogy több embert fog-e vonzani a program, azért mert a 
faluközpontban van. 
 
Csala László képviselő szerint ettől nem lesz több ember. Ha az egyesület ragaszkodik a 
helyszínhez, hát részéről legyen, de teljes körűen vállalják a felelősséget. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az ő véleménye nem változott, sok munka volt a 
parkban, hogy úgy nézzen ki, ahogy most kinéz, szerinte az ilyen jellegű rendezvényeknek a 
sportpálya melletti területen van a helye. 
 
Szabó Géza képviselő elmondja, hogy mint egyesületi tagnak ez sok munkával fog járni, de a 
tavalyi évben is jótékonysági célra ajánlották fel az éves bevételüket, idén is ez a terv. Mint 
képviselő javasolja, hogy próbálják meg, jelenleg kihasználatlan a terület. 
 
Babos Attila polgármester összegzésként elmondja, hogy a kérelem beérkezett a júniusi ülésre, az 
ott elhangzott kérdésekre, felvetésekre most megtörtént a szóbeli válaszadás, kiegészítés, kéri a 
testületet, hogy szavazzanak a helyszín biztosítását illetően. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
116/2017. (VII. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Dunaszegiek Egymásért Egyesület (székhely: 
9174 Dunaszeg, Táncsics M. u. 2/A., képviseli: Vadász Zoltán 
elnök) kérelmét, hogy a 2017. szeptember 9-én megrendezésre 
kerülő Duanszegi Nyárzáró rendezvényt a faluközpont 
parkjában tartsák. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
parkhasználat feltételeit illetően írásbeli megállapodást kössön 
az egyesület elnökével. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2-4. melléklete.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 
Babos Attila polgármester beszámol a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról, egyúttal 
kéri az előterjesztés szerint a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri döntésekről szóló beszámolók elfogadását. 



4/5 

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 
117/2017. (VII. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a 101/2017. (VI. 26.), 102/2017. (VI. 26.), 103/2017. (VI. 26.), 
104/2017. (VI. 26.), 106/2017. (VI. 26.), 107/2017. (VI. 26.), 109/2017. 
(VI. 26.), 110/2017. (VI. 26.), 111/2017. (VI. 26.), 113/2017 (VI. 26.) 
számú lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
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 
118/2017. (VII. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2017. június 
hónapra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
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 
119/2017. (VII. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/1469-1/2017. számú, átruházott 
hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri 
beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy az egészségügyi szűrőbusszal kapcsolatban kezdjék 
meg az előkészítő munkálatokat, úgy mint árajánlat bekérés, időpont kijelölés, feltételek 
meghatározása. Tájékoztatja a testületet, hogy Hudi Péter, a Mecenatúra Bizottság tagja 
rövidesen elköltözik a településről, így helyette új tagot kell választaniuk, várja a javaslatokat. 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a Kiskép felújítására megérkezett az 
árajánlat, kb. 20.000 Ft/kép, továbbá ezeket még meg kell vasalni, annak az árát még nem tudjuk. 
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