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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-12/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. június 29-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: - 

 
 
A Képviselő-testület tagjai a rendes, nyilvános testületi ülést megelőzően közös bejárást tartottak a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsőde és óvoda intézményeiben Farkas 
Tiborné intézményvezető vezetésével, valamint a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola 
intézményben Battyányiné Varga Mária igazgató vezetésével. 
 
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 Szabó Géza képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek 
közé felveszi Döntés iskolakezdési támogatásról; Döntés a Fő utca csapadék-csatornázásáról és 
felújításáról; Döntés Dunaszeg község (Pusztakert utca – Országút utca telektömb) szabályozási 
tervének módosításával kapcsolatban; Döntés rendőrkapitány kinevezésének támogatásáról; 
Döntés Dunaszeg község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól; Döntés sportlétesítmény bérleti díjának csökkentéséről; Döntés 
címergyűjteményben való megjelenésről; Döntés belgyógyászati magánrendelés megszüntetése 
miatt üressé vált helyiség visszavételéről; Döntés a Dunára és mellékfolyóira alapozott 
fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztések előkészítésével kapcsolatban; Döntés 
önkormányzati kft. alapításáról napirendeket. A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés 

követi. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója, munkatervének 

értékelése 
2.) Tájékoztató a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola működéséről 
3.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés iskolakezdési támogatásról 
b) Döntés a Fő utca csapadék-csatornázásáról és felújításáról 
c) Döntés Dunaszeg község (Pusztakert utca – Országút utca telektömb) 

szabályozási tervének módosításával kapcsolatban 



2/10 

d) Döntés rendőrkapitány kinevezésének támogatásáról 
e) Döntés Dunaszeg község településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
f) Döntés sportlétesítmény bérleti díjának csökkentéséről 
g) Döntés címergyűjteményben való megjelenésről 
h) Döntés belgyógyászati magánrendelés megszüntetése miatt üressé vált 

helyiség visszavételéről 
i) Döntés a Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai 

infrastruktúrafejlesztések előkészítésével kapcsolatban 
j) Döntés önkormányzati kft. alapításáról 

5.) 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 
95/2015. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. június 29-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.) 

 
A Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója, munkatervének értékelése 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a beszámolókat minden képviselő megkapta, a helyszíni 
bejárás során pedig mindenkinek lehetősége volt az intézmények alaposabb megismerésére és 
kérdésfeltevésre az intézményvezető asszonyhoz. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e még 
valakinek kérdése, felvetése? Kéri, hogy a testület külön szavazzon a bölcsőde és külön az óvoda 
beszámolójának elfogadásáról. 
 
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 
96/2015. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. 
nevelési évre vonatkozó bölcsődei beszámolóját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: azonnal 
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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 
97/2015. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. 
nevelési évre vonatkozó óvodai beszámolóját és a 2015/2016. 
nevelési évre vonatkozó munkatervét a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Tájékoztató a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola működéséről 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a tájékoztatót minden képviselő megkapta, a helyszíni 
bejárás során pedig mindenkinek lehetősége volt az intézmény alaposabb megismerésére és 
kérdésfeltevésre az igazgató asszonyhoz. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
kérdése, felvetése? 
 
Csala László képviselő gratulál az iskola munkájához, a tájékoztatóhoz csatolt kompetencia mérés 
eredményét kitűnőnek tartja és véleménye szerint az elégedettség mérés is megfelelő eredményt 
hozott. 
 
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 
98/2015. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola 2014/2015. oktatási évre 
vonatkozó tájékoztatóját a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Battyányiné Varga Mária igazgatónő 
Határidő: azonnal 

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

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztéseket. 
 
Bartha Gusztáv képviselő sérelmezi, hogy a gyerekek nem kapnak megfelelő evőeszközöket az 
ebéd során, azaz több esetben előfordul, hogy még az iskolás gyerekek sem kapnak kést és villát. 
 



4/10 

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 
99/2015. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés helyzetéről szóló beszámolót és a 2015. 
szeptembertől bekövetkező változásokról szóló tájékoztatást a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés iskolakezdési támogatásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat minden évben 
hozzájárult anyagilag a dunaszegi tanulók iskolakezdéséhez, számukra megvásárolta a szükséges 
füzetcsomagot. Javasolja, hogy az önkormányzat az idei tanév során is így járjon 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 
100/2015. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó, dunaszegi 
lakóhellyel rendelkező tanulók részére az iskolakezdéshez 
szükséges füzetcsomag megvásárlását az önkormányzat 2015. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 
b) Döntés a Fő utca csapadék-csatornázásáról és felújításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület döntésének 
megfelelően sor került a közműszolgáltatók előírásainak megfelelő munkálatokra vonatkozó újabb 
árajánlat beszerzésére. 
 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2015. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 mellékelt műszaki tartalommal elfogadja 
és a munkálatokra 6.475.730 Ft + 1.748.447 Ft ÁFA, összesen 
bruttó 8.224.177 Ft összeget a 2015. évi költségvetése terhére 
biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a 
szerződést a fenti feltételekkel megkösse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. július 31. 

 
 
c) Döntés Dunaszeg község (Pusztakert utca – Országút utca telektömb) szabályozási 

tervének módosításával kapcsolatban 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület döntésének 
megfelelően a Talent-Plan Kft. megkezdte Dunaszeg szabályozási tervének módosítását, amely 
során egy tervezői alternatívát javasol a Képviselő-testület részére megfontolásra. A javaslat 
lényege, hogy a Pusztakert utcai telkek hátulsó telekrészének beépítését eddig akadályozó 
szabályozási vonal megszüntetésre kerül, ugyanakkor kijelölésre kerül a tömbfeltáró út lehetséges 
nyomvonala, ami a későbbiekben, a tulajdonosok konszenzusos döntése alapján, általuk válik 
kialakíthatóvá. 
 
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 
102/2015. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg község szabályozási tervének módosítására irányuló 
eljárás során a Talent-Plan Kft. által javasolt tervezői 
alternatívát a melléklet szerint elfogadja, azaz a Pusztakert 
utcai telkek beépíthetőségét eddig akadályozó szabályozási 
vonal megszüntetése mellett egyetért a tömbfeltáró út 
lehetséges helyének kijelölésével. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés rendőrkapitány kinevezésének támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a megyei rendőrfőkapitány megkeresését. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2015. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Váczi Attila r. alezredes kinevezését a Győri 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés Dunaszeg község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az 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 
104/2015. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg község településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési 
szabályzatát a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés sportlétesítmény bérleti díjának csökkentéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a Dunaszeg SE 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 
105/2015. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt 
ad a DUNASZEG SE kérelmének, ezáltal a 85/2014. (VII. 28.) 
határozatát úgy módosítja, hogy a DUNASZEG SE részére 
2014. szeptember 1-től – 2015. június 30-ig terjedő időszakra 
1.000.000 Ft összegért bérbe adott dunaszegi sportpálya és 
egyéb kiszolgáló helyiségei (297/8 hrsz.) bérleti díját 500.000 Ft 
összegre mérsékli. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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g) Döntés címergyűjteményben való megjelenésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy jó ötletnek tartja a festett címergyűjtemény létrehozását, 
ezáltal a településnek is lenne egy egyedi készítésű címere, amelynek elhelyezéséről majd a 
képviselők döntenek. 
 
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 
106/2015. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert azon megrendelés 
lebonyolítására, hogy Szirják Tamás (8840 Csurgó, Dobó u. 
21.) által Dunaszeg község címere két példányban, 24 x 30 cm 
üveglapra elkészítésre kerüljön, az egyik festett címer az 
önkormányzat tulajdonába kerüljön, míg a másik festett címer a 
magyar címergyűjtemény részét képezze. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. július 31. 

 
 
h) Döntés belgyógyászati magánrendelés megszüntetése miatt üressé vált helyiség 

visszavételéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az egészségügyi központban 
magánrendelést folytató dr. Varga Bernadett Ilona belgyógyász szakorvos 2015. július 1-től a 
magánrendelését megszünteti, a bérelt helyiséget vissza kívánja adni. 
 
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 
107/2015. (VI. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi dr. Varga Bernadett Ilona belgyógyász 
szakorvos magánrendelésének megszűnését és a Dunaszeg, 
Liget u. 32. szám alatti egészségügyi központban általa bérelt 
helyiség bérleti szerződését 2015. június 30. nappal közös 
megegyezéssel felbontja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés a Dunára és mellékfolyóira alapozott fenntartható turisztikai 

infrastruktúrafejlesztések előkészítésével kapcsolatban 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szigetköz – Felső-Duna mente 
Térségi Fejlesztési Tanács vízi turizmus fejlesztésre kíván pályázni az önkormányzatokkal 
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közösen. A várható önerő a bruttó megvalósulási költség 5 %-a, az előkészítés költsége a bruttó 
megvalósítási költség 4 %-a lenne az előzetes adatok alapján. 
 
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 
108/2015. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetköz – Felső-Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács által 
megvalósítandó projekthez szükséges pályázat benyújtásához 
hozzájárul. 
 
A pályázat forrásának megoszlása a következő: 
 
Vízi-Turisztikai projekt + egyéb projektelemek: 
 

előkészítés (teljes költség 4%-a) bruttó: 620.000 Ft 
önrész (teljes költség 5 %-a) bruttó  775.000 Ft 
projekt összköltsége: bruttó: 15.500.000 Ft 

 
A Képviselő-testület a pályázat előkészítésének teljes költségét, 
valamint a pályázat benyújtásához szükséges 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 

 
 
j) Döntés önkormányzati kft. alapításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy Dunaszentpál községgel és Kunsziget községgel folytak 
előzetes tárgyalások egy közös alapítású önkormányzati kft. tekintetében, azonban a képviselő-
testületek ezt nem támogatták, az említett települések egyikén azóta sor is került a kft. alapítására, 
a másik településen ez folyamatban van. Az egyik esetben nonprofit kft., a másik esetben forprofit 
kft. alapításáról döntöttel a képviselők. Tekintettel arra, hogy az alapötlettel a mindenkori 
dunaszegi képviselők már régóta foglalkoznak, célszerű lenne Dunaszegen is megindítani a 
cégalapítást. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy tudhatók-e a cégalapítással járó előnyök és hátrányok? 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben a jegyző részletezte az előírásokat. 
Tapasztalati adataink állnak csak rendelkezésre, Gönyűn, Mosonszolnokon, Dunakilitin is működik 
már önkormányzati gazdasági társaság. 
 
Csala László képviselő szerint érdemes belefogni a cégalapításba, de el kell végezni a szükséges 
számításokat, hogy milyen feladatokat láthat el a cég és ezzel mennyit spórolhat az önkormányzat. 
Tisztázandó kérdés az ügyvezető személye is. 
 
Szabó Géza képviselő felveti, hogy meg kell vizsgálni a nonprofit vagy forprofit alapítás kérdését 
is, meg kell határozni, hogy pontosan milyen feladatokat látna el a vállalkozás. 
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Babos Attila polgármester a felmerült kérdések tisztázása érdekében javasolja, hogy 
tapasztalatszerzés céljából látogassanak meg a környéken már működő önkormányzati 
vállalatokat. 
 
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 
109/2015. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi önkormányzati gazdasági társaság alapításáról való 
döntést határozatlan időre elnapolja. Felkéri a polgármestert, 
hogy szervezzen tanulmányutat a képviselők részére valamely, 
a környéken üzemelő önkormányzati gazdasági társaság 
meglátogatására tapasztalatszerzés céljából. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15-16. 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. 
 
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 
110/2015. (VI. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja 73/2015. (V. 26.), 74/2015. (V. 26.), 75/2015. (V. 26.), 
76/2015. (V. 26.), 77/2015. (V. 26.), 78/2015. (V. 26.), 79/2015. 
(V. 26.), 80/2015. (V. 26.), 81/2015. (V. 26.), 82/2015. (V. 26.), 
83/2015. (V. 26.), 84/2015. (V. 26.), 85/2015. (V. 26.), 88/2015. 
(V. 26.), 89/2015. (V. 26.), 92/2015. (VI. 3.), 94/2015. (VI. 7.) 
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: 
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