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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-22/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. november 23-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 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:  

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: - 

Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó 
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 Bartha Gusztáv képviselőt. Javaslatot tesz a 
meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő 
ügyek közé felveszi „Döntés útbaigazító táblákra érkezett árajánlatról”, „Döntés kegyeleti hűtő 
használatáról szóló együttműködési megállapodásról”, „Döntés önkormányzati telkek 
értékesítéséről”, „Döntés parkolók kialakítása iránti kérelemről”, „Döntés az önkormányzati 
dolgozók karácsonyi támogatásáról”, „Döntés a Kék Duna Dalkör jubileumi köszöntéséről” 
napirendeket. A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 

 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
2.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata 
3.) Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 
4.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

támogatandókról 
5.) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

illetménykiegészítéséről 
6.) Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 
7.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés útbaigazító táblákra érkezett árajánlatról 
b) Döntés kegyeleti hűtő használatáról szóló együttműködési megállapodásról 
c) Döntés önkormányzati telkek értékesítéséről 
d) Döntés parkolók kialakítása iránti kérelemről 
e) Döntés az önkormányzati dolgozók karácsonyi támogatásáról 
f) Döntés a Kék Duna Dalkör jubileumi köszöntéséről 
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8.) 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 
175/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. november 23-i rendes, 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.) 
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2015. évi III. negyedéves beszámolója 
tartalmazza az eredeti és a módosított előirányzatokat is, valamint a várható teljesítés összegét. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a működési bevételek tekintetében 
30%-os különbség van a tervezett és teljesített oldal között. 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó válaszol a Képviselő Úr kérdésére, elmondja, hogy 
többnyire az étkezési térítési díjak, az ingyenessé vált gyermekétkeztetés indokolják a 
különbözetet. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja a képviselői keretösszeg megemelését, abból az indíttatásból, 
hogy a civil szervezeteknek nagyobb támogatást tudjanak biztosítani. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy ő inkább a civil szervezet számára biztosított pályázati 
keretösszeget emelné meg 100.000 Ft-tal, szintén támogatási céllal. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy a jövő évi költségvetésben is jelenjen meg a közösségi 
feladatokra szánt keret. 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a 2016. évi költségvetési koncepciót, kiegészítésként 
hozzáteszi, hogy két kiemelt fontosságú pályázat várható, a kerékpáros pihenőhely és az idősek 
napközi otthonának kialakítása, valamint újra próbálkoznának az Iskola utca csapadékvíz 
elvezetésének megoldásával. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző javasolja a képviselői keret jelen formában való megszüntetését az 
átláthatóság növelése érdekében. 
 
Babos Attila polgármester javasolja a civil szervezeteknek adható keretösszeg évi 1.400.000 Ft-ra 
történő megemelését, melyből pályázható keret évi 700.000 Ft, célzott támogatásként képviselő-
testületi döntés alapján megítélhető további 700.000 Ft. 
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Babos Attila polgármester kéri, hogy külön szavazzanak a 2015. évi III. negyedéves beszámoló 
elfogadásáról és a 2016. évi költségvetési koncepcióról. 
 
A témával kapcsolatban több 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 
176/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban több 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 
177/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi gazdálkodására vonatkozó koncepciót 
a mellékelt tartalommal és az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja: 
 
A civil szervezetek támogatására tervezett éves keretösszeget 
1.400.000 Ft-ra emeli, melyből 700.000 Ft pályázható, 700.000 
Ft képviselő-testületi döntés alapján célzott támogatásként 
adható. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a koncepció alapján az 
önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 
rendelettervezetet elkészítse. Megbízza a polgármestert, hogy 
a koncepció alapján elkészített rendelettervezetet a képviselő-
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 18:35 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-5. melléklete.) 
 
A helyi adók mértékének felülvizsgálata 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az előterjesztéseket és a beszámolót előzetesen 
mindenki megkapta, ismerteti a helyi adókkal kapcsolatos tudnivalókat. Megkérdezi Reizingerné 
Klemm Erika adóügyi előadót, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
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Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni. 
 
Babos Attila polgármester nem javasol adóemelést. 
 
Szabó Péter képviselő ezt megerősíti, véleménye szerint sem indokolt az emelés. 
 
A témával kapcsolatban több 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 
178/2015. (XI. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati 
rendeletében megállapított adómértékeket felülvizsgálta és 
azokon a 2016. évre vonatkozóan nem változtat, új helyi 
adónem bevezetését 2016. január 1-jétől nem tervezi. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző röviden beszámol az éves adóbevételekről és adónemenként az 
adóhátralékok mértékéről. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy egyes szociális támogatások elbírálásánál figyelembe 
vehető-e, hogy a kérelmezőnek esetlegesen adótartozása van. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző válaszol a feltett kérdésre, miszerint sajnálatos módon nem lehet 
figyelembe venni és egyúttal ismerteti az erre vonatkozó előírásokat. 
 
Csala László képviselő megállapítja, hogy rossz az adófizetési morál a településen, sok a 
behajtási eljárás. Rámutat ugyanakkor, hogy a behajtott tartozások összege a rossz adófizetési 
szokások ellenére mégis emelkedést mutat, kérdezi ennek az eredményességnek az okát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző válaszként elmondja, hogy az eredményesség elsősorban a két 
adóügyi előadó megfeszített munkájának köszönhető. Jelentős hatékonyságot mutat a 
gépjárműadó tartozások behajtása során a járművek forgalomból való kivonása, amely gyakorlatot 
a jövőben is folytatni fognak. 
 
Csala László képviselő megállapítja, hogy az iparűzési adó behajtása tűnik megfoghatatlannak, 
kérdezi, hogy nem lehet-e például ingatlanra jelzálogjogot bejegyeztetni. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy csak 500.000 Ft összeg feletti tartozás esetén lehet az 
ingatlanokra végrehajtási jogot bejegyeztetni, az ekkora mértékű adótartozás azonban nem 
jellemző. 
 
 
A témával kapcsolatban több 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 
179/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adóbevételekről és adóhátralékokról szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a Magyar Orvosi Kamara kérelmét, miszerint kérik, hogy a 
Képviselő-testület úgy módosítsa a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, hogy a 
háziorvos, illetve védőnő vállalkozó számára mentességet biztosítson a helyi iparűzési adófizetési 
kötelezettség alól. A jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2016. január 1-től hatályba lépő 
változások értelmében erre valóban van lehetőség, azonban a mentesség de minimis 
támogatásnak minősül és a rendelet módosításához szükséges a Miniszterelnökség 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda hozzájárulása. 
 
Babos Attila polgármester az eljárás bonyolultságára való tekintettel nem támogatja az iparűzési 
adó alóli mentesítést, viszont javasolja, hogy a befizetett adóösszeg erejéig az önkormányzat a 
szükséges eszközök beszerzésével támogassa az orvosokat. 
 
Bartha Gusztáv képviselő ezt a javaslatot jónak tartja, mert így közvetetten visszajut a támogatás 
az ellátottakhoz is. 
 
Szabó Péter és Csala László képviselők szerint ez diszkriminatív lenne a településen működő 
többi vállalkozással szemben. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az eszközök önkormányzati tulajdonban maradnának. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy kérjenek cserébe valamiféle szolgáltatást, például 
falunapokon, rendezvényeken jelenjenek meg az orvosok, mint elsősegélynyújtó személyzet vagy 
tartsanak lakossági tájékoztatókat. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendelet ilyen 
irányú módosításának mellőzésével a későbbiekben vizsgálja meg az egészségügyi szolgáltatók 
támogatásának lehetőségét. 
 
A témával kapcsolatban több 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 
180/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Orvosi Kamara kérelmét, amely a vállalkozó háziorvosok 
és védőnők helyi iparűzési adó alóli mentesítésére irányul, nem 
támogatja. Az adókedvezmény a Miniszterelnökség 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) tájékoztatása 
alapján de minimis támogatásnak minősül, ezáltal szükséges 
hozzá a TVI jóváhagyása, a rendelettervezetet csak ezt követően 
lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ugyanakkor a helyi 
adókra vonatkozó előírások alapján a helyi adórendeletek 
kihirdetésének a hatálybalépést megelőző év november 30-ig meg 
kell történnie. 
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A Képviselő-testület a későbbiekben megvizsgálja az 
egészségügyi szolgáltatók támogatásának lehetőségét. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának 
Köf.5.025/2014/4. számú határozatára való tekintettel a helyi adórendelet módosítása válik 
szükségessé, mivel az építményadó alóli mentesség meghatározásakor az önkormányzati 
adóhatóság az életvitelszerű tartózkodás körében nem követelheti meg a lakcímnyilvántartásba 
történő bejelentkezést, avagy az adókötelezettség alóli mentesülés nem lehet az adóalany 
igazgatási jellegű nyilvántartásának függvénye. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta:  
 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi adókról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
10/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó 18.58 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7-8. melléklete.) 
 
Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a bérleti díjakra vonatkozó írásos előterjesztést. 
 
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 
181/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díját 
felülvizsgálta, azokon 2016. évben nem változtat. Ennek 
megfelelően 2016. január 1-től 100 forintos kerekítéssel az 
alábbi díjtételeket alkalmazza: 
 
Lakások bérleti díjai: 
Táncsics u. 40. 44.500 Ft/hó 
Arany J. u. 7. 44.500 Ft/hó 
Gyulamajor 1/B. 8.200 Ft/hó 
 
Garázsok bérleti díjai: 
Táncsics u. 40. 4.400 Ft/hó 
 
Egyéb bérlemények bérleti díjai: 
Egészségügyi Központ, Liget u. 1. 82.200 Ft/hó 
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Óvoda konyha, Ifjúság u. 1/A. 36.000 Ft/hó 
Gyulamajori bolt helyisége 6.200 Ft/hó 
 
Kultúrház terembérletek (kereskedelmi tevékenység esetén): 
 
Nagyterem 4.500 Ft/alkalom 
Kisterem 2.100 Ft/alkalom 
 
Piac helypénz 2.000 Ft/alkalom 
 
Földbérlet: 1 Ft/m2/év 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy intézkedjen a díjak fentiek szerinti 
beszedéséről 2016. január 1-től. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a 2016. évi intézményi térítési díjak felülvizsgálatának 
tárgyában készített előterjesztést. 
 
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 
182/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde konyha 
üzemeltetőjének 2016. január 1-től alkalmazandó 
nyersanyagnormáját figyelembe véve a térítési díjakat az 
alábbiak szerint elfogadja, megállapítja: 

 
 
Önkormányzati szinten, vásárolt élelmezésként 

Megnevezés Nyers-
anyag 

ÁFA 
27 % 

Térítési 
díj 100 % 

Főzési 
díj 

ÁFA 
27 % 

Össze-
sen 

fizetendő 

Bölcsődei napközi 367,- 99,- 466,- 275,- 74,- 815,- 

Óvodás napközi 367,- 99,- 466,- 275,- 74,- 815,- 

Iskolai menza 250,- 68,- 318,- 206,- 56,- 580,- 

Felnőtt étkeztetés 
(szociális étkező) 

434,- 117,- 551,- 98,- 26,- 675,- 

 
Intézményi szinten 

Megnevezés 100 %-os személyi térítési díj 50 %-os személyi térítési díj 

Intézményi 
térítési díj 

ÁFA 
27 % 

Személyi 
térítési 

díj 

Intézményi 
térítési díj 

ÁFA 
27 % 

Személyi 
térítési 

díj 

Bölcsődei napközi 367,- 99,- 466,-    

Óvodás napközi 367,- 99,- 466,-    

Iskolai menza 250,- 68,- 318,- 125,- 34,- 159,- 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
RÁBAKÉSZ Kft-vel a 2009. november 11-én megkötött 
vállalkozási szerződés módosítását az önkormányzat nevében 
aláírja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy Dunaszeg Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
függelékében a szükséges változtatást vezesse át. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2004. (X. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
11/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
támogatandókról 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy 5 pályázat érkezett be, ismerteti azok tartalmát. 
Javasolja, hogy minden pályázó részesüljön önkormányzati támogatásban, és mivel szociális 
rászorultság alapján nyújtható be a pályázat, vegyék figyelembe a családban az egy főre jutó 
jövedelem összegét és ahhoz arányosítva állapítsák meg a támogatás mértékét. 
 
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 
183/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi kiírásra beérkezett „A” típusú 
pályázatokat az alábbiak szerint támogatja: 
 

 Rangsor Pályázó neve Támogatási összeg 
 1./ Gál Evelin 5.000 Ft/hó 
 2./ Zokob Anikó 5.000 Ft/hó 
 3./ Bakos Zsolt 4.000 Ft/hó 
 4./ Tóth Benjamin 4.000 Ft/hó 
 5./ Nagy Georgina 3.000 Ft/hó 
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”B” típusú pályázat nem érkezett. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos értesítési és kifizetési feladatoknak tegyen eleget. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
illetménykiegészítéséről 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése az 
eddigiekhez képest változatlan. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Döntés a karácsonyi önkormányzati támogatásokról 

 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy az eddigi évekhez hasonlóan idén is karácsonyi 
támogatásban részesüljenek a dunaszegi lakcímmel rendelkező 70 év feletti lakosok és a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodásai, akik dunaszegi lakcímmel 
rendelkeznek. 
 
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 
184/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező óvodás korú gyermekek 
törvényes képviselőjét gyermekenként 4000 Ft összegű 
karácsonyi támogatásban részesíti, Erzsébet utalványban. 
A támogatásra annak a gyermeknek a törvényes képviselője 
jogosult, aki dunaszegi lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen 
a településen tartózkodik és a Dunaszegi Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde intézményébe jár. 
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A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes 
képviselője jogosult. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2015. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
185/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
karácsonyi támogatásban részesíti a dunaszegi lakcímmel 
rendelkező 70 év feletti időskorúakat a téli időszak 
többletköltségeinek csökkentésére, egységesen 5000 Ft/fő 
mértékben, Erzsébet utalványban. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2015. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
7.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
 
a) Döntés útbaigazító táblákra érkezett árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy pótolni kell a 
megrongálódott, elveszett utcanév táblákat. Kérdezi, hogy a cserére jelölteken kívül van-e még 
tudomása valakinek hiányzó vagy sérült tábláról. 
 
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 
186/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alfa Girod Forgalomtechnikai Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) 
Ariane típusú útbaigazító táblák és tartószerkezetek gyártására 
érkezett bruttó 311.924 Ft összegű árajánlatát a mellékelt 
tartalommal, a 2015. évi költségvetése terhére elfogadja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a 
szerződéses összeg kifizetésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
b) Döntés kegyeleti hűtő használatáról szóló együttműködési megállapodásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a korábbi testületi üléseken többször foglalkoztak már a 
témával, több helyről kértek árajánlatot, több megoldási alternatíva merült fel. Az önkormányzat 
számára – figyelembe véve az előzményeket – a legkedvezőbb, ha elfogadja Koteczki Lászlóné 
ajánlatát, aki együttműködési megállapodást kíván kötni az önkormányzattal. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a Frigofrost Kft. árajánlatát. 
 
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 
187/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ET PAX Kegyeleti Kft. (székhely: 9343 Vásárosfalu, Fő u. 25.; 
képviseli: Koteczki Boglárka ügyvezető) FHH-1 jelölésű 
kegyeleti hűtő vásárlására vonatkozó együttműködési javaslatát 
a Frigofrost Kft. (székhely: 2600 Vác, Fürj u. 8.) ajánlata alapján 
elfogadja az alábbiak szerint: 
Az ET PAX Kegyeleti Kft. bruttó 663.575 Ft vételáron 
megvásárolja és a dunaszegi temető ravatalozójába szállítja a 
Frigofrost Kft. által forgalmazott FHH-1 jelölésű kegyeleti 
hűtőberendezést. Az önkormányzat a kegyeleti hűtő örökös, 
visszavonhatatlan és térítésmentes használatáért a bruttó 
vételár felével megegyező használati díjat egy összegben 
megfizet a temetkezési szolgáltató részére, 2015. évi 
költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás részleteinek kidolgozására, a megállapodás 
aláírására és a kifizetés teljesítésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
c) Döntés önkormányzati telkek értékesítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15-16. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
188/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Sipos Istvánné 9174 Dunaszeg, Kodály Zoltán utca 11. szám 
alatti lakos részére eladja a Dunaszeg, 694 helyrajzi számú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant. 
 
A Képviselő-testület a vételárat 3.500.000 Ft-ban állapítja 
meg. A vételár a murvás út, a kisfeszültségű villanyhálózat, 
víziközmű, szennyvízközmű és gázközmű közművesítési 
költségeit tartalmazza (vízóra, gázóra és villanyóra nélkül). Az 
aszfaltos út kivitelezési költségeinek 60%-a a vevőt terheli. 
 
A vételár megfizetése oly módon történik, hogy a vevők az 
adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben megfizetik 
a vételár 60 %-át, amely 2.100.000 Ft. A fennmaradó 40 % 
összeget kamatmentes részletfizetéssel teljesítik az 
önkormányzat részére 15 havi futamidővel. A havi törlesztő 
részlet az alábbiak szerint alakul: 
 
1. hónap: 93.340 Ft 
2. hónap: 93.340 Ft 
3. hónap: 93.340 Ft 
4. hónap: 93.340 Ft 
5. hónap: 93.340 Ft 
6. hónap: 93.340 Ft 
7. hónap: 93.340 Ft 
8. hónap: 93.340 Ft 
9. hónap: 93.340 Ft 
10. hónap: 93.340 Ft 
11. hónap: 93.340 Ft 
12. hónap: 93.340 Ft 
13. hónap: 93.340 Ft 
14. hónap: 93.340 Ft 
15. hónap: 93.240 Ft 
 
Az ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom kerül 
feljegyzésre a teljes vételár megfizetéséig. 
 
Dunaszeg településszerkezeti és szabályozási terve szerint a 
területre előírt építésügyi szabályok: 
 

Építési övezet jele 
Lf-O/30/ 
4,5/650-18/40 

Beépítési mód 
Beépítettség (%) 
Építménymagasság (m) 
Telekterület (m2) 
Telekszélesség (m) 
Zöldfelület (%) 

oldalhatáron álló 
max. 30 
max. 4,5 
min. 650 
min. 18 
min. 40 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
fenitek alapján az adásvételi szerződést aláírja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 



13/16 

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 
189/2015. (XI. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Máró Krisztián 9025 Győr, Bercsényi liget 26/A. szám alatti 
lakos részére eladja a Dunaszeg, 695 helyrajzi számú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant. 
 
A Képviselő-testület a vételárat 3.500.000 Ft-ban állapítja 
meg. A vételár a murvás út, a kisfeszültségű villanyhálózat, 
víziközmű, szennyvízközmű és gázközmű közművesítési 
költségeit tartalmazza (vízóra, gázóra és villanyóra nélkül). Az 
aszfaltos út kivitelezési költségeinek 60%-a a vevőt terheli. 
 
A vételár megfizetése oly módon történik, hogy a vevők az 
adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben megfizetik 
a vételár 60 %-át, amely 2.100.000 Ft. A fennmaradó 40 % 
összeget kamatmentes részletfizetéssel teljesítik az 
önkormányzat részére 15 havi futamidővel. A havi törlesztő 
részlet az alábbiak szerint alakul: 
 
1. hónap: 93.340 Ft 
2. hónap: 93.340 Ft 
3. hónap: 93.340 Ft 
4. hónap: 93.340 Ft 
5. hónap: 93.340 Ft 
6. hónap: 93.340 Ft 
7. hónap: 93.340 Ft 
8. hónap: 93.340 Ft 
9. hónap: 93.340 Ft 
10. hónap: 93.340 Ft 
11. hónap: 93.340 Ft 
12. hónap: 93.340 Ft 
13. hónap: 93.340 Ft 
14. hónap: 93.340 Ft 
15. hónap: 93.240 Ft 

 
Az ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom kerül 
feljegyzésre a teljes vételár megfizetéséig. 
 
Dunaszeg településszerkezeti és szabályozási terve szerint a 
területre előírt építésügyi szabályok: 
 

Építési övezet jele 
Lf-O/30/ 
4,5/650-18/40 

Beépítési mód 
Beépítettség (%) 
Építménymagasság (m) 
Telekterület (m2) 
Telekszélesség (m) 
Zöldfelület (%) 

oldalhatáron álló 
max. 30 
max. 4,5 
min. 650 
min. 18 
min. 40 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
fenitek alapján az adásvételi szerződést aláírja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Döntés parkolók kialakítása iránti kérelemről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Álláspontja szerint a kérelemben 
megjelölt parkolóhelyek kialakításának technikai lehetőségeiről további egyeztetés szükséges, 
főként, hogy a csatolt rajzi melléklet eltér a kérelem tartalmától. 
 
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 
190/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Isauna Design Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Liget 
utca 11. (655 hrsz.) szám alatti épülettel szemben parkolók 
kialakítása iránti kérelmére vonatkozó döntését a parkolóhelyek 
darabszámának és helyének pontos meghatározásáig 
elnapolja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
egyeztetések lefolytatására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés az önkormányzati dolgozók karácsonyi támogatásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy az önkormányzati dolgozók év végi karácsonyi 
támogatásban (Erzsébet ajándékutalvány) részesüljenek összesen 645.000 Ft értékben. 
 
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 
191/2015. (XI. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az önkormányzat, továbbá az önkormányzat 
társulása és intézményeinek dolgozói (bele nem értve az 
önkormányzati hivatal munkatársait) karácsonyi támogatás 
címén Erzsébet ajándékutalványban részesüljenek összesen 
645.000 Ft értékben. 
A Képviselő-testület a támogatás összegét 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a juttatás szempontjait és 
az egyes munkavállalókra eső összegét meghatározza. 



15/16 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a juttatások 2015. december hónapban kifizetésre 
kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
f) Döntés a Kék Duna Dalkör jubileumi köszöntéséről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Kék Duna Dalkör idén ünnepli fennállásának 10 éves 
jubileumát. Ebből az alkalomból munkájuk elismeréseként ajándéktárggyal és emléklappal 
köszöntené az önkormányzat az egyesületet. 
 
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 
192/2015. (XI. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az önkormányzat a Kék Duna Dalkört 
fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából ajándékkal 
köszöntse. 
A Képviselő-testület az ajándék összegét 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja, legfeljebb 20 ezer forint 
értékben. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. november 30. 

 
 
8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18-19. 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 és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri döntésekről szóló beszámolók 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 
193/2015. (XI. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 148/2015. (X. 19.), 149/2015. (X. 19), 150/2015. (X. 
19.), 151/2015. (X. 19.), 152/2015. (X. 19.), 158/2015. (X. 19.), 
160/2015. (X. 19.), 161/2015. (X. 19.) számú lejárt határidejű  
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