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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-8/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. április 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: - 

Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási 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 Szabó Péter képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti 1. napirendi pont 
elnevezését „Az önkormányzat 2015. évi és 2016. évi költségvetésének módosítása” elnevezésre 
változtatja, valamint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés Dunaszeg, községi utcák 
karbantartására, Kodály Zoltán utca burkolatfelújítására érkezett árajánlatokról”, „Döntés 
Dunaszeg, Iskola utca felújítására érkezett árajánlatokról”, „Döntés Szigetközi Makettbarátok Köre 
támogatási kérelméről”, „Döntés vízjogi létesítési engedély meghosszabbításához szükséges 
befogadó nyilatkozatról”, „Döntés Dunaszeg Sportegyesület részére történő pályázati 
hozzájárulásról”, „Döntés a Dunaszeg, Országút – Tölháti – Telefonos utcai településrendezési 
eljárás záró-véleményezéséről” napirendeket. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Az önkormányzat 2015. évi és 2016. évi költségvetésének módosítása 
2.) Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés 

elfogadása 
3.) Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a KEHOP-5.4.1-az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő 
helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása megnevezésű 
pályázaton való együttműködésről 

b) Döntés közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban 
c) Döntés Dunaszeg, községi utcák karbantartására, Kodály Zoltán utca 

burkolatfelújítására érkezett árajánlatokról 
d) Döntés Dunaszeg, Iskola utca felújítására érkezett árajánlatokról 
e) Döntés Szigetközi Makettbarátok Köre támogatási kérelméről 
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f) Döntés vízjogi létesítési engedély meghosszabbításához szükséges befogadó 
nyilatkozatról 

g) Döntés Dunaszeg Sportegyesület részére történő pályázati hozzájárulásról 
h) Döntés a Dunaszeg, Országút – Tölháti – Telefonos utcai településrendezési 

eljárás záró-véleményezéséről 
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 
84/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. április 25-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. és 3. melléklete.) 

 
Az önkormányzat 2015. évi és 2016. évi költségvetésének módosítása 

 
Babos Attila polgármester köszönti Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadót, felkéri az 
előterjesztés ismertetésére. 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. Kérdezi, 
hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy mi az oka a bevétel csökkenésének. 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó elmondja, hogy leginkább az, hogy a működési 
költségek emelkedtek, a támogatások pedig csökkentek. 
 
Babos Attila polgármester kiegészíti az elhangzottakat, miszerint a kötelező jellegű feladatok az 
állam által finanszírozottak voltak, de egyéb kiadásokat, mint például a beruházások, pályázatok 
hiányában saját erőből kellett megoldani, vagy például az útfelújítás és karbantartás költségei 
szintén teljes mértékben a költségvetést terhelték. A létszámadatok tekintetében adódott némi 
eltérés az előzetes kalkuláció és a későbbi valós adatok között, amiből kifolyólag közel 3 millió 
forintot kellett visszafizetni. Alapvetően azonban az önkormányzati vagyon gyarapodott. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az Állami Számvevőszék által lefolytatott átfogó 
ellenőrzést követően, a Kormányhivatal törvényességi felhívása következtében felmerült, hogy a 
polgármester a számlavezető pénzintézeten belüli befektetésekhez kapjon felhatalmazást, 
természetesen utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy ez a felhatalmazás csak a 2016-os évre vonatkozik, vagy ezt 
követően visszavonásig. 
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Babos Attila polgármester elmondja, hogy egyelőre a 2015-ös és 2016-os évekről beszélhetünk, 
2017-re jelentős változtatásokat tervez a kormányzat az önkormányzati gazdálkodás tekintetében, 
erősítve a Magyar Államkincstár kontrollfunkcióját. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy mi lett a megállapítás az értékpapírokkal kapcsolatban, a 
szabad pénzeszközök terhére szabadon vásárolhatók vagy sem, illetve erre is kiterjed majd a 
felhatalmazás vagy sem. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatának eredménye 
egyelőre nem ismert, így nem tudni azt sem, hogy mi a végleges álláspont a szabad és az 
átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban. A hatályos jogszabályok alapján 
átmenetileg szabad pénzeszköz terhére csak állampapír vásárolható, a szabad pénzeszközök 
tekintetében nincs ilyen megkötés. A polgármesteri felhatalmazás ennek szellemében került 
megfogalmazásra, kifejezetten képviselő-testületi hatáskörben marad a számlavezető 
pénzintézeten kívüli pénzügyi tranzakció. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy júniusra várható az Állami Számvevőszék beszámolója 
az ellenőrzésről, amennyiben abban olyan megállapítást tesznek, ami ellentétes a jelenlegi 
elképzelésekkel, akkor természetesen ismét sor kerül a költségvetési rendelet módosítására. 
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi ponthoz 
tartozó előterjesztéseket megtárgyalta, a rendelettervezeteket elfogadásra javasolja. 
 
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 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
3/2016. (V. 9.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 

 
 
Babos Attila polgármester elfogadásra javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítását. 
 
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 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 
4/2016. (V. 9.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

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

 
Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a zárszámadással együtt elő kell terjeszteni a belső 
ellenőrzés összefoglaló jelentését is. A belső ellenőr által felfedezett működésbeli hibákat, 
hiányosságokat a pénzügyi-gazdálkodási előadókkal közösen kiértékelték, kijavításuk megtörtént. 



4/12 

A belső ellenőrzés keretében igyekszik a hivatal olyan munkaterületek ellenőrzését elvégeztetni, 
ahol több a bizonytalanság és a visszajelzéseket mindig hatékonyan építik be a gyakorlatba. 
 
Babos Attila polgármester megragadja az alkalmat és megköszöni a pénzügyi-gazdálkodási 
előadók megfeszített és kitartó munkáját. 
 
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 
85/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről és az intézkedési 
terv végrehajtásáról szóló tájékoztatást, valamint az éves belső 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 
 

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: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
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 megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról és a 2015. évi maradvány 
elszámolásáról szóló 
5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 18:45 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
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4.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a KEHOP-5.4.1-az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő helyi 

szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása megnevezésű pályázaton való 
együttműködésről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző kiegészítésként elmondja, hogy az Innovációval a Fenntartható 
Fejlődésért Egyesület kereste meg hivatalunkat, mint egyik lehetséges együttműködő partnert. 
Konzorciumi partnerként a pályázaton a Követ Egyesület indul. További négy önkormányzat, 
Dunaszentpál, Kunsziget, Lébény és Mecsér fog részt venni a programban. A települések 
gyakorlatilag befogadó közegek lennének, sok színes előadás, program, tréningek kerülnek 
megrendezésre. Nagy tudományos háttérrel rendelkező szakemberek vesznek részt a 
megvalósításban. Gyakorlatilag a különböző programok lebonyolítására alkalmas helyszínt kell 
biztosítania az önkormányzatoknak. A rendezvényeken való részvételen, tapasztalatszerzésen túl 
lehetőség nyílna különböző energetikai számítások gyors, precíz, akár szoftveres elvégeztetésére. 
 
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 
87/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a KEHOP-5.4.1 - az energiatudatos 
gondolkodást és életmódot elősegítő helyi szereplőket elérő 
szemléletformálás megvalósítása megnevezésű pályázaton 
Dunaszeg Község Önkormányzata az Innovációval a 
Fenntartható Fejlődésért Egyesülettel és a Követ Egyesülettel 
együttműködve részt vegyen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
b) Döntés közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. 
 
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 
88/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Vadászné Juhász Katalin, 9177 Ásványráró, Bárduna u. 10. és 
Vadász Csaba, 9174 Dunaszeg, Táncsics M. u. 14. szám alatti 
lakosok részére engedélyezi a jelenleg ingatlan-nyilvántartási 
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bejegyzés alatt álló Dunaszeg, 95/1 helyrajzi számú ingatlan 
tekintetében a kiépített közművekre (víz, csatorna, gáz, áram, 
aszfaltos út) történő csatlakozást. 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege: 577.500 Ft, azaz 
ötszázhetvenhétezer-ötszáz forint, melyet egy összegben 2016. 
május 31-ig az önkormányzat OTP Bank Nyrt. 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: 2016. május 31. 

 
 
c) Döntés Dunaszeg, községi utcák karbantartására, Kodály Zoltán utca 

burkolatfelújítására érkezett árajánlatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
89/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, 
Schwarzenberg út 8/B.) árajánlatát a Dunaszeg, községi utcák 
karbantartására, Kodály Zoltán utca burkolatfelújítására 
vonatkozóan a mellékelt tartalommal. 
A képviselő-testület az ajánlattal érintett útkarbantartásokra 
mindösszesen 2.242.833 Ft + 605.565 Ft ÁFA, összesen bruttó 
2.848.398 Ft összeget biztosít 2016. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés előkészítésére és aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 
d) Döntés Dunaszeg, Iskola utca felújítására érkezett árajánlatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
90/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, 
Schwarzenberg út 8/B.) árajánlatát a Dunaszeg, Iskola utca 
felújítására vonatkozóan a mellékelt tartalommal. 
A Képviselő-testület az ajánlattal érintett útfelújításra 
mindösszesen 8.719.214 Ft + 2.354.188 Ft ÁFA, összesen 
bruttó 11.073.402 Ft összeget biztosít 2016. évi költségvetése 
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés előkészítésére és aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
e) Döntés Szigetközi Makettbarátok Köre támogatási kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint a Szigetközi Gyermek-
Ifjúsági Makettkiállítás és Verseny szervezési, lebonyolítási költségeihez kéri az önkormányzat, 
valamint a képviselők támogatását. 
 
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 
91/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Szigetközi Makettbarátok Köre (9175 
Dunaszentpál, Szabadság utca 5.; képviseli: Pércsy Gábor 
klubvezető) kérelmét és részükre 40.000 Ft céltámogatást nyújt 
a civil szervezetek támogatására elkülönített 2016. évi 
költségvetési keretből, a Szigetközi Gyermek-ifjúsági 
Makettkiállítás és Verseny megszervezéséhez szükséges 
rendezési költségek térítése céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 

 
 
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 
92/2016. (IV. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Szigetközi Makettbarátok Köre (9175 
Dunaszentpál, Szabadság utca 5.; képviseli: Pércsy Gábor 
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klubvezető) kérelmét és részükre 60.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére, a Szigetközi Gyermek-ifjúsági Makettkiállítás és 
Verseny megszervezéséhez szükséges rendezési költségek 
térítése céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 

 
 
f) Döntés vízjogi létesítési engedély meghosszabbításához szükséges befogadó 

nyilatkozatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint a belterületi csapadékvíz 
elvezetése kapcsán az önkormányzat vízjogi létesítési engedélyének hosszabbítását kell kérni, 
melynek mellékletét képezi az önkormányzat, mint a „Kis Morotva-tó” kezelőjének befogadó 
nyilatkozata. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy ez is kötelező önkormányzati feladat-e. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy igen, elsődlegesen a faluközpont csapadékvíz 
elvezetése történik így a föld alatt. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy meddig lehet az engedélyt hosszabbítani és mi lesz, ha letelik 
az utolsó hosszabbítási lehetőség is. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy először 5, majd 3-3 év időtartamra lehetséges a 
hosszabbítás. Amennyiben ez letelik, akkor új terveket kell készíttetni, amiket újra kell 
engedélyeztetni, figyelembe véve a jogszabályi változásokat. 
 
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 
93/2016. (IV. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a belterületi csapadékvíznek a Dunaszeg, 013/4 
helyrajzi számú, ún. Kis-Morotva-tóba történő befogadásához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a befogadói 
nyilatkozat aláírására. A vízjogi létesítési engedély 
meghosszabbításával kapcsolatos eljárási költségeket 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: hiánypótlási határidőben 

 
 
g) Döntés Dunaszeg Sportegyesület részére történő pályázati hozzájárulásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint a sportegyesület több 
pályázatban szeretne részt venni, többek között az öltözőépület bővítését kívánják megvalósítani. 
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Ehhez kéri az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát. A továbbiakban egy 
műfüves edző- és egy akkreditált röplabdapálya került betervezésre. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kiegészítésként elmondja, hogy a homokos pálya regionális tornáknak 
adhat helyet, ugyanolyan akkreditált, mint a futsal pályák. 
 
Babos Attila polgármester támogatja a kezdeményezéseket, de felhívja a figyelmet a pályát 
körülvevő kerítés szükségessé vált felújítására. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy az öltöző milyen irányban bővülne. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy a terv szerint a büfé felé. Továbbá jelzi, hogy a pályák 
létrehozását követően új helyet kell majd találni a falunapi rendezvény lebonyolítására is, mert a 
két pálya együtt, de külön-külön is elég sok helyet foglalnak majd el. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy mi indokolja az öltözőbővítést. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy a jelenlegi kicsi, hely szűkében vannak. 
 
Cseh Gábor képviselő hozzáteszi, hogy nem csak a focieseményekhez adna öltözködési, 
tisztálkodási lehetőséget, hanem egyéb sportágakhoz is ki lehetne használni, továbbá nem szabad 
megfeledkezni a játszótér kiszolgálásáról sem. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy TAO pályázat kapcsán keres-e meg a sportegyesület 
vállalkozókat. 
 
Cseh Gábor képviselő válaszol, hogy próbálkoznak megkereséssekkel, de nem igazán van 
vállalkozó. Az öltözőépület bővítését egyébként az MLSZ kezdeményezésére és 
közreműködésével kívánják megvalósítani. 
 
Szabó Péter képviselő ismét elmondja, hogy továbbra is igazságtalannak tartja a sportegyesület és 
a település összes többi civil szervezetének támogatása közötti aránytalanul nagy különbséget. 
 
Babos Attila polgármester ismét kihangsúlyozza, hogy a civil szervezetek is bejegyeztethetnék 
magukat és akkor tudnának pályázni. 
 
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 
94/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Dunaszeg Sportegyesület (9174 Dunaszeg, 
Országút u. 51.; képviseli: Borbényi András elnök) a társasági 
adókedvezmény sporttámogatási rendszerén belül pályázatot 
nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési 
programjára, egyúttal a pályázat benyújtásához szükséges 
tulajdonosi nyilatkozatokat – építési engedély köteles 
beruházások és építési beruházások tárgyában – megadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
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h) Döntés a Dunaszeg, Országút – Tölháti – Telefonos utcai településrendezési eljárás 
záró-véleményezéséről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az érintett hatóságok állásfoglalását. Elmondja, hogy a 
főépítész záró-véleményének beszerzése szükséges még a szabályozási terv módosításának 
elfogadásához. 
 
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 
95/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Dunaszeg, Országút-Tölháti-Telefonos utcai 
telektömb rendezésének egyszerűsített eljárási szakaszában 
tett hatósági állásfoglalásokat és a dokumentációt főépítészi 
záró-véleményezésre bocsátja. A Képviselő-testület a 
véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16-18. 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 
96/2016. (IV. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 41/2016. (III. 21.), 42/2016. (III. 21.), 43/2016. (III. 
21.), 44/2016. (III. 21.), 45/2016. (III. 21.), 46/2016. (III. 21.), 
47/2016. (III. 21.), 51/2016. (III. 21.), 56/2016. (III. 21.), 
58/2016. (III. 21.), 61/2016. (III. 21), 62/2016. (III. 21.), 64/2016. 
(III. 21.), 65/2016. (III. 21.), 66/2016. (III. 21.), 67/2016. (III. 21.), 
69/2016. (III. 21.), 70/2016. (III. 21.), 71/2016. (III. 21.), 
72/2016. (III. 21.), 73/2016. (III. 21.), 74/2016. (III. 21.), 
75/2016. (III. 21.), 80/2016. (IV. 11.), 81/2016. (IV. 11.), 
82/2016. (IV. 11.) számú lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
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 
97/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/555-1/2016., I/580-1/2016., I/618-
1/2016. és I/619-1/2016. számú, átruházott hatáskörben hozott 
határozatokról szóló polgármesteri beszámolót. 
 
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 
98/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2016. március 21. – 2016. április 20. közötti 
időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 

Babos Attila polgármester kéri a Képviselő Urakat, hogy gondolkozzanak el azon, hogy milyen 
szociális vagy egyéb jellegű támogatást lehetne nyújtani a lakosság számára, amit minél 
szélesebb körben tudnak igénybe venni. Példaként megemlíti a védőoltás költségeinek 
átvállalását, illetve az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításának lehetőségét. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a HPV oltást évente bővülő körben az állam is 
támogatja. 
 
Babos Attila polgármester javaslatokat vár a környezetvédelmi programban elnyert 20 db fa 
telepítési helyét illetően. 
 
Nagy Károly alpolgármester javasolja, hogy az új településrészekre kellene azokat telepíteni. 
 
Babos Attila polgármester is az Árpád fejedelem és Deák utcát javasolná, de kéri, hogy 
gondolkodjon rajta mindenki. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a Szomolányi-féle állattartó telep kivitelezése hogy áll. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban van. 
 
Babos Attila polgármester hozzáteszi, hogy a területet már bekerítették, a tulajdonosnak is érdeke, 
hogy a tényleges kivitelezés mielőbb megkezdődjön. 
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