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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-16/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. augusztus 17-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendkívüli, 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: - 

 
 
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 Cseh Gábor képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirend elfogadására. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Dunaszeg SE által elnyert MVH pályázat keretében beszerezhető mikrobusz 

előfinanszírozása 
2.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
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 
129/2015. (VIII. 17.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. augusztus 17-i rendkívüli, nyilvános testületi ülés 
napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat 
szerint elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 

 
Dunaszeg SE által elnyert MVH pályázat keretében beszerezhető mikrobusz 
előfinanszírozása 
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Babos Attila polgármester ismerteti a kérelem tartalmát. Javasolja, hogy az önkormányzat 
biztosítsa a lehetőséget a sportegyesület számára a nyertes MVH pályázat keretében a mikrobusz 
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: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2015. (VIII. 17.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg Sportegyesület (9174 Dunaszeg, Országút u. 51.; 
képviseli: Borbényi András elnök) részére 9.729.050 Ft, azaz 
kilencmillió-hétszázhuszonkilencezer-ötven forint összegben 
visszatérítendő támogatást nyújt a „vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2015-től igénybe vehető támogatások” elnevezésű, 
utófinanszírozott pályázaton elnyert támogatási összegből 
történő mikrobusz beszerzéshez. Dunaszeg Sportegyesület, 
mint pályázó részére a fenti összeget Dunaszeg Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. 
évi költségvetése terhére visszatérítendő támogatásként, 
kamatmentesen biztosítja. 
A támogatott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 
a számlájára utalt támogatást 3 napon belül átutalja az 
önkormányzat bankszámlájára. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
előkészítésére, felhatalmazza annak aláírására, továbbá a 
visszatérítendő támogatás kifizetésének ütemezését 
polgármesteri hatáskörbe utalja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület döntése alapján megindított 
felülvizsgálat befejeződött, a helyi esélyegyenlőségi program a Türr István Intézet munkatársának 
szakmai felügyelete mellett a szükséges mértékben módosításra került. Megköszöni a képviselők 
észrevételeit, egyúttal az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
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 
131/2015. (VIII. 17.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
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