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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

I/1-26/2015. 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. december 14-én 19:00 órakor a Kultúrházban tartott közmeghallgatásáról 
 
 
A Képviselő-testület részéről 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 a közmeghallgatáson: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett a közmeghallgatáson: 

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésének köztisztviselői 
 
(A közmeghallgatáson megjelentek névsorát külön jelenléti ív tartalmazza.) 
 
Babos Attila polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Nagy Károly alpolgármestert és Szabó Péter képviselőt. Tájékoztatást ad a 
közmeghallgatás napirendi pontjairól a következők szerint: 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2015-ben végzett munkájáról és 2016. évi terveiről 

Előadó: Babos Attila polgármester 
 
 
Babos Attila polgármester megnyitotta a napirendi pontok tárgyalását. 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2015-ben végzett munkájáról és 2016. évi terveiről 

 
Babos Attila polgármester köszönti a megjelenteket. 
Elmondja, hogy az önkormányzat alapkövetelményének tartja a meglévő intézmények 
működtetését, a településfejlesztést és a közösség erősítését. Ez utóbbit úgy, mint a kultúra 
ápolását, rendezvények szervezését, civil szervezetek működtetését. Ezeket nagyban 
befolyásolják a költségvetési és pályázati lehetőségek, takarékos gazdálkodás és persze a 
lakosság fogékonysága. 
2015. évben minimális volt a pályázati kiírás, nem nagyon volt lehetőség, ami fejlesztés, 
beruházás történt, az mind saját erőből valósult meg. 
 
Közösségünk egyik legnagyobb, legrégibb intézménye az általános iskola, aminek tulajdonjoga 
ugyan megvan, de fenntartásáról, működtetéséről a KLIK gondoskodik, akiknek komoly gondot 
jelent a pénzhiány, ebből eredendően sok probléma van. A fűnyírást, karbantartási munkálatokat a 
megállapodás értelmében az önkormányzat rendre elvégzi, de a KLIK jelen leg közel 1 millió forint 
körüli összeggel tartozik. Ennek ellenére a szükséges munkálatokat elvégezzük, nem hagyjuk 
magára az intézményt. A Képviselő-testület összefogásának köszönhetően került berendezésre 
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egy osztályterem. Számunkra fontos, hogy az iskola, ahova a mi gyerekeink járnak, jól 
karbantartott, felszerelt legyen. Legfőbb cél az iskola működtetésének visszavétele lenne, ez 
azonban nem olyan egyszerű a 3000 főnél kisebb lélekszámú települések számára. Kb. 25 millió 
Ft lenne ennek az éves költsége, amit állami normatíva nélkül felvállalni felelőtlenség. Az 
önkormányzat továbbra is ahol tud, segít, támogatja az iskolásokat, idén is minden gyermek kapott 
ingyen füzetcsomagot, beiskolázási támogatás címén. Jelenleg az iskola udvarán egy játszótér 
kialakításán munkálkodik a Képviselő-testület. 
 
Másik fontos intézményünk az óvoda. Mint tudjuk 2015. szeptember 1-től kötelező az óvodai 
ellátás 3 éves kortól. Jelenleg a 75 férőhelyünk telített. Elképzelhető, hogy ez a létszám emelkedni 
fog és bővítésre lesz majd szükség. A gyermekek nyelvoktatás, néptánc, balett, szivacskézilabda 
és úszásoktatás tevékenységek közül válogathatnak, melyeket az önkormányzat anyagilag is 
támogat. Fontosnak tartjuk, hogy közösségépítő rendezvények kerüljenek megvalósításra, pl.: 
adventi vásár, családi nap, falunap, hiszen sok a beköltözött kisgyermekes család, akik ezeken a 
megmozdulásokon tudnak ismerkedni, kapcsolatokat létesíteni. Pályázati hozzájárulással 
készülünk napelemek felszerelésére és az épület szigetelésére. Az óvodai dolgozók szakmai 
létszáma teljes, csoportonként 2-2 óvónő és 1-1 dajka látja el a feladatokat. 
 
Legkisebb gyermekeink számára bölcsőde is működik a településen. Népszerű, jó híre van, sok 
gyermek jár a környékbeli községekből is. Fontos tudni, hogy az egy hónapban 10 napnál többet 
hiányzó gyermekek után adott hónapra nem kap normatívát az önkormányzat, a gyermekek 
ellátását azonban a szolgáltatást igénybevevő többi napokon biztosítani kell. Ezért, ha beíratjuk a 
gyermeket a bölcsödébe, csak akkor fogjuk otthon, ha tényleg beteg, indokolatlanul ne hárítsunk 
terheket a fenntartóra! Térítési díjat nem kell fizetni az ellátásért, pedig jogszabály szerint lehetne 
megállapítani. Itt is teljes a szakmai létszám, szakképzett gondozónők foglalkoznak a kicsikkel. 
Szintén pályázati forrásokból napelemek felszerelésével kívánjuk korszerűsíteni az intézményt. 
Jövőre nézve a tervezett só-szoba kialakítása is cél. 
 
Dunaszeg község honlapja megújult, minden intézmény saját fület kapott, ahol lehetőségük lesz az 
aktualitások közlésére, információk, hírek frissítésére. 
 
A községháza épülete a közös önkormányzati hivatal székhelye. Az állomány kialakult, a kollégák 
kitartóan oldják meg a feladatokat, igyekszünk minden lakossági igényt, kérést kielégíteni. 
Márciustól települési referens segíti a három önkormányzat munkáját. A jegyző egymaga látja el a 
három önkormányzat irányítását, jól akklimatizálódott, bedolgozta magát, jó menedzser. Az 
adóügyi előadók szintén mindhárom település ügyében eljárnak. 
 
Házi segítségnyújtásban jelenleg 8 fő gondozását végzi a házi gondozó, a rendszer jelenleg a 
jogszabályi előírások miatt átalakítás alatt áll. A védőnő is minden támogatást megkap mind a 
továbbképzés lehetőségére, mind fejlesztésekre és nagyon örülünk neki, hogy él is ezekkel és 
bővül a településen ingyen igénybe vehető szolgáltatások köre, pl.: citológiai szűrés. 
 
A Gyermekvédelmi és Családsegítő Társulás eddig a 3 településen 2 fővel működött, de a 
jogszabályok változása miatt 2016. január 1-től ez 1 főre csökken. 
 
A Közös Hivatal honlapját a jegyző kezeli. Minden fontos, aktuális információ elérhető, állandóan 
frissül. Facebook oldala is van mindhárom településnek. 
 
Nagyon szomorú tény a rossz adófizetési morál. Nagyon sok adótartozó van. 10 éve nem 
emeltünk adót, a környékbeli települések közül a legalacsonyabb adókkal rendelkezünk, nem 
kerülnek bevezetésre új adónemek. Ennek ellenére rengeteg felszólítás megy ki, nagyon sok 
adóbehajtási eljárás van folyamatban. Nem leszünk elnézőek, ha kell, kivonatjuk a gépjárműveket 
a forgalomból. Elképzelhető, hogy a legnagyobb adótartozók neve felkerül a hivatal honlapjára. 
A talajterhelési díj sokakban felháborodást vált ki, hogy miért kell fizetni, ez azonban központi 
előírás, ráadásul környezetvédelmi szempontból mindenki érdeke. 
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Gyakori problémát jelentenek a településen a gyomos, rendezetlen ingatlanok és a kutyák. Sokan 
nem értik meg, hogy a kutyáknak a kerítésen belül van a helyük és mindenkinek kötelessége 
gondoskodni saját ingatlana gyommentesítéséről is. 
 
Az IKSZT a civil szervezetek központja. Büszkén mondhatjuk, hogy több mint 100 főt számlál a 
különböző civil szervezethez tartozók köre. A kultúrház 2 fő állandó kollégával sok és színes 
programot biztosít már 0 éves kortól, az érdeklődők köre azonban alacsony. A rendezvények köre 
széles skálán mozog, igyekszik a lakossági igényekhez igazodni. Egyre több évről-évre 
hagyománnyal rendelkező program kerül megrendezésre, mint pl.: falunap, hősök napja, nemzeti 
ünnepek, civil szervezetek évfordulós, hagyományőrző rendezvényei, adventi rendezvénysorozat: 
falukarácsony, adventi koncert, betlehemszentelés. De vannak újak is, mint pl.: gulyahajtás, 
mobilitási nap. A civil szervezetek közül a Polgárőr Egyesület munkásságát emelném most ki, akik 
a környékbeli települések elismerését is kivívták. 
 
Egészségügyi központunk is jól kiépült a védőnői hálózat önkormányzati fenntartásban, a 
gyermekorvos, felnőtt családorvos és gyógyszertár vállalkozói tevékenységként működik. 
 
Fejlesztések, beruházások mind saját erőből történtek, pályázati források nem voltak elérhetőek, 
de feladat akadt bőven, pl.: Árpád fejedelem utca, Szél utca, Fő utca templomtól a Petőfi utcáig 
felújításra kerültek. Elkészült a gyulamajori buszmegálló is. Gyeprácsos parkolók építésére kerül 
sor a Liget utcában, kegyeleti hűtő vásárlása valósult meg együttműködési megállapodás keretein 
belül. Felújításra került a házasságkötő terem és a ravatalozó is. Erdő végkitermelés volt a Petőfi 
utcában. Köszönet illet mindenkit, aki az újratelepítési munkálatokban részt vett. 
 
Pályázat keretén belül a Sportegyesület és a Polgárőr Egyesület gépjárművekre pályázott és nyert. 
Az önkormányzat előfinanszírozta a költségeket, valamint garázsépületet építtetett a járművek 
tárolása céljából. 
 
A Quaestor-ügy sem titok, nincs semmi takargatnivaló, a felszámoló biztos visszaigazolta, hogy az 
összeg befektetésre került. Körültekintően jártunk el, volt már korábban jó konstrukciónk náluk, 
amivel jól jártunk, most sajnos nem így történt. Jelenleg a számvevőszéki ellenőrzésre készülünk. 
 
Nagy problémát okoz a hulladéksziget. Sokan összetévesztik a hulladéklerakó teleppel és 
mindenféle oda nem illő szemetet helyeznek el, dobálnak le a szelektív gyűjtőedények köré. A 
közfoglalkoztatottaknak és az önkormányzati fizikai dolgozóknak nem feladata mások szemetének 
eltakarítása. Hetente kétszer nyitva van a hulladéklerakó telep, itt van helyben, nem kell messze 
menni. Járjunk nyitott szemmel és ha meglátjuk, hogy valaki nem rendeltetésszerűen használja a 
hulladékszigeteket, bizonyíték birtokában az önkormányzat eljárást indít. 
 
A jövő évre vonatkozóan a gazdasági program keretein belül egy a határon átnyúló turisztikai 
projekt van tervben, csónakkikötő kialakításával. Két régi épület újrahasznosítása és egyúttal 
állagmegóvása a cél. A régi óvoda épületébe idősek napközi otthonát, később bentlakásos 
intézményét kívánjuk kialakítani, míg a volt orvosi lakásban kerékpáros pihenőhely kivitelezését 
tervezzük. A tanulmánytervek már elkészültek. Környezetvédelmi program keretein belül a már 
említett napelemek felszerelése a terv. További cél a Nefelejcs utca kivezetése a Országút utcára. 
Fontos lenne megoldani az Iskola utca csapadékvíz elvezetését is, valamint szeretnénk felújítani a 
tanösvényt. 
 
Végezetül visszakanyarodva az adótartozásokhoz, hogy érezzük a probléma súlyát, tudni kell, 
hogy az önkormányzat éves költségvetésében az adók a bevételi oldalon teljes összegben 
szerepelnek, amik ha nem teljesülnek, komoly gondot okoznak a kiadási oldalon. 2016-ban a 
feladatfinanszírozásra kapható állami támogatás 3,5-4 millió Ft-tal kevesebb az idei évhez képest. 
Ez az óvoda, bölcsőde, valamint a család- és gyermekjóléti társulás működtetésénél fog 
jelentkezni. 
 
Babos Attila polgármester megköszöni a Képviselő-testület, a jegyző és a Hivatal munkatársai, 
valamint az intézmények dolgozói, civil szervezetek munkáját és mindenkiét, aki bármi módon 
hozzájárult a település szebbé, jobbá tételéhez. 
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