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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-17/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. szeptember 6-án 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Jelen vannak: 
Babos Attila polgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: Nagy Károly alpolgármester 

 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

Borbényi András Dunaszeg SE elnöke 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Csala László és Bartha Gusztáv képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés az 
Ifjúság utca felújításáról”, „Döntés a Dunaszegi Sportegyesület támogatási kérelméről”, „Döntés 
beiskolázási támogatásról”, „Döntés a Kék Duna Dalkör kérelméről”, „Döntés a Quantum Group 
Kft. kérelméről”, „Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről”, „Döntés az Iskola utca 
füvesítéséről”, „Döntés a Pusztakert-Nefelejcs utca csomópont felújításáról”, „Döntés a jégkárt 
elszenvedett települések támogatásáról”, „Döntés szolgáltatási szerződésről” napirendeket. 

 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének módosítása 

2.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásról 

3.) Dunaszeg SE beszámolója 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés az Ifjúság utca felújításáról 
b) Döntés a Dunaszegi Sportegyesület támogatási kérelméről 
c) Döntés beiskolázási támogatásról 
d) Döntés a Kék Duna Dalkör kérelméről 
e) Döntés a Quantum Group Kft. kérelméről 
f) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről 
g) Döntés az Iskola utca füvesítéséről 
h) Döntés a Pusztakert-Nefelejcs utca csomópont felújításáról 
i) Döntés a jégkárt elszenvedett települések támogatásáról 
j) Döntés szolgáltatási szerződésről 

5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

Zárt ülés 
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A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 
fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
167/2016. (IX. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. szeptember 6-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.) 

 
Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, tájékoztatja a képviselőket, hogy az 
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 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 
9/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
 
Babos Attila polgármester az önkormányzat I. félévi gazdálkodására vonatkozó beszámoló 
ismertetésére felkéri Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadót. 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
168/2016. (IX. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásról 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
a Képviselő-testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
169/2016. (IX. 6.) határozata 
 

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő f iatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi kiírásához. 
 
A Képviselő-testület az Általános Szerződési Feltételeket 
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csatlakozási 
szándékukról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozatot küldje meg az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, a pályázatot írja ki. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

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

 
Dunaszeg SE beszámolója 

 
Borbényi András elnök ismerteti a beszámolót. Kiegészítésként elmondja, hogy a 2016/2017-es 
jövőképben az utánpótlás fejlesztésén van a hangsúly. Az Üstökös FC-vel szoros együttműködés 
kezdődött, a jelenlegi 60 fő körüli utánpótlás létszám jelentős emelkedését várják, szeretnék a 
szigetközi településeket is bevonni, együttműködésre ösztönözni. Ezért is szerepel terveik között 
az öltözőbővítés, amely akár szálláshely kialakítására is alkalmas lehet, például táboroztatás 
céljából. A megvalósításhoz kapcsolódóan lesznek majd kérdések, kérések az önkormányzat felé, 
de azokat majd később, a számok és tények pontos ismeretében vezeti elő. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mely szigetközi települések kerültek megkeresésre. 
 
Borbényi András elnök elmondja, hogy Mecsérrel és Dunaszentpállal már tárgyaltak, tervben van 
még Kunsziget, Ásványráró, Lipót, esetleg Hédervár és Győrzámoly. Mindegyik Sportegyesület 
célja az infrastrukturális fejlesztés (kapu, pálya) lenne, valamint a szakedzők biztosítása. A Bozsik-
program megszűnőben van, az utánpótlásnevelés átalakulóban, 12 országos utánpótlásképző 
bázist hoznak létre, melynek célja a lépcsőzetes feljebb jutás a fizikális, mentális hiányosságok, 
lemaradások kiküszöbölése érdekében. 
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Babos Attila polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megköszöni elnök úr 
beszámolóját, elmondja, hogy szerinte jó a kezdeményezés, látszik a koncepció, jó ötlet volt az 
Üstökös FC-vel való együttműködés, szerinte is egy falusi kiscsapat egymaga nem tudja a lépést 
tartani a nagyobb egyesületekkel. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2016. (IX. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg Sportegyesület 2015. évi munkájáról szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Borbényi András elnök 

 Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés az Ifjúság utca felújításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6-8. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy amint az mindenki előtt ismert, régóta szerepel a tervek 
között az Ifjúság utca felújítása, a csapadékvíz-elvezetési problémák megoldása. A beruházás 
becsült értéke meghaladja a nettó 15 millió forintot, ezért a vállalkozó kiválasztására közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzésekről szóló 
törvényben foglaltak szerint közbeszerzési szaktanácsadót kell felkérni, melyre az ÓBESTER Bt. 
részéről kért és kapott árajánlatot. A beérkezett árajánlatot előzetesen mindenki megkapta. 
Dönteni szükséges ezen kívül a közbeszerzési eljárás megindításáról és a 2016. évre vonatkozó 
közbeszerzési terv módosításáról is. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
171/2016. (IX. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja az ÓBESTER Gazdasági 
Tanácsadó Bt. (képviseli: Helyes Péter felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó; 9024 Győr, Pátzay Pál u. 15.) 
bruttó 381.000 Ft összegű árajánlatát a „Dunaszeg, Ifjúság utca 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán, 
amely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
172/2016. (IX. 6.) határozata 
 
1. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megindítja a közbeszerzési eljárást a „Dunaszeg, Ifjúság 
utca felújítása” tárgyban. Az eljárás fajtája: nyílt eljárás, a 
nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak 
a közbeszerzési törvény 115. §-ban foglalt eltérésekkel 
történő alkalmazásával. A közbeszerzési eljárás pénzügyi 
fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetése. 

2. Az eljárásban az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági 
szereplőknek kerül megküldésre: 
- Glázer Trans Kft. (9011 Győr, Ezerjó u. 5.) 
- LINÉ Építőipari és Kereskedelmi Kft. (9177 Ásványráró, 

Hédervári út 22.) 
- Mosonmagyaróvári Városüzemeltetési Kft. (9200 

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 9.) 
- Strabag Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg 

utca 8/b.) 
3. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az eljárás során a bírálóbizottságban való részvételre az 
alábbi személyeket kéri fel: 
- dr. Szigethy Balázst – Dunaszeg község jegyzőjét – jogi 

szakértelem biztosítására 
- Helyes Pétert – ÓBESTER Bt. szakértőjét – az előírt 

közbeszerzési szakértelem biztosítására 
- Kiss Józsefnét – Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi-gazdálkodási előadóját – a pénzügyi 
szakértelem biztosítására 

- id. Bartha Gusztávot a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem biztosítására 

 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont tekintetében 2016. október 14. 

 3. pont tekintetében 2016. szeptember 23. 
 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2016. (IX. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évre vonatkozó módosított közbeszerzési 
tervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 
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b) Döntés a Dunaszegi Sportegyesület támogatási kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2016. (IX. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg Sportegyesület kérelmének helyt ad és a sportpálya 
és edzőpálya állagmegőrzéséhez az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére 585.000 Ft támogatást biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatban 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés beiskolázási támogatásról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester javasolja az általános iskolába járó gyermekek egyszeri, egyösszegű 
támogatását, Erzsébet-utalvány formájában, gyermekenként 6.000 Ft összegben. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2016. (IX. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó, dunaszegi 
lakóhellyel rendelkező gyermekek törvényes képviselőjét 
gyermekenként 6.000 Ft összegű beiskolázási támogatásban 
részesíti Erzsébet utalvány formájában. A támogatásra egy 
gyermek után csak egy törvényes képviselője jogosult. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a 
beiskolázási támogatások 2016. szeptember 14-én történő 
kifizetéséről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. szeptember 14. 

 
 
d) Döntés a Kék Duna Dalkör kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
176/2016. (IX. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Kék Duna Dalkör (vezető: Vadász Katalin; 
székhely: 9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) kérelmét, miszerint a 
Képviselő-testület 111/2016. (V. 23.) számú határozata alapján 
anyanyelvi tábor szervezése céljából megítélt támogatási 
összegből fennmaradt pénzösszeget a csoport 
tevékenységégét bemutató DVD megjelentetésére használják 
fel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
döntésükről a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
e) Döntés a Quantum Group Kft. kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy az érintett területen 
benzinkút elhelyezése nem hozható összhangba a településrendezési tervvel és a település 
turisztikai fejlesztési elképzeléseivel. Javasolja helyette a szabályozási tervben kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területen történő fejlesztést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
177/2016. (IX. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
támogatja a Quantum Group Kft. (ügyvezető: Bálint Zsombor; 
székhely: 9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4.) azon kérelmét, 
miszerint a Natura 2000 minősítésű Dunaszeg, 08/2 helyrajzi 
számú ingatlanon automata üzemanyag-töltőállomás létesüljön 
a hatályos településrendezési eszközök módosításával. 
Javasolja és támogatja viszont a szabályozási tervben 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezeti besorolású 
Dunaszeg, 147/29-31 helyrajzi számú ingatlanok területét ezen 
beruházás kivitelezési céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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f) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket az előterjesztés tartalmáról. A Dunaszegiek 
Egymásért Egyesület az Őszi Sportbál megtartása céljából szeretné az IKSZT épületét igénybe 
venni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
178/2016. (IX. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegiek Egymásért Egyesület (elnök: Vadász Zoltán; 9174 
Dunaszeg, Táncsics M. u. 2/A.) részére a rendezvény 
közösségteremtő jellegére való tekintettel ingyenes használatba 
adja a tulajdonában álló, Dunaszeg, Fő utca 2. szám alatt 
található Dunaszegi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(Kultúrház) épületének nagytermét a 2016. november 26-án 
tartandó Őszi Sportbál megrendezése céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse, egyúttal felhatalmazza a megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés az Iskola utca füvesítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát a Dunaszeg, Iskola utca füvesítési és 
növényültetési munkáira vonatkozóan. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
179/2016. (IX. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Székely Árpád Sándor (9111 
Tényő, Dózsa Gy. u. 3.) kertész 169.550 Ft + ÁFA összegű 
árajánlatát a Dunaszeg, Iskola utca füvesítési és növényültetési 
munkálataira vonatkozóan, amely összeget az önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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h) Döntés a Pusztakert-Nefelejcs utca csomópont felújításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, amely a Nefelejcs utca és a 
Pusztakert utca szabályozási terv szerinti összekötését tartalmazza. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
180/2016. (IX. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja a Strabag Általános Építő Kft. 
(9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/B.) 3.382.331 Ft + ÁFA 
összegű árajánlatát a Dunaszeg, Pusztakert utca kikötésének 
(Pusztakert-Nefelejcs utca csomópont) felújítására 
vonatkozóan, amely összeget az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
kivitelezési munkálatok megrendelésére és a vállalkozási 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i) Döntés a jégkárt elszenvedett települések támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a megkeresés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2016. (IX. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi költségvetése terhére 100.000 Ft, azaz egyszázezer 
forint összegű támogatást biztosít a Felső-Tisza Vidéki 
Többcélú Kistérségi Társulás (elnök: Dr. Péter Csaba, székhely: 
4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2.) részére, a 
Fehérgyarmati járás 7 településén élő, a 2016. június 21-én 
jégverést elszenvedő lakosok megsegítése céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a támogatási összeg átutalásáról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 



10/12 

j) Döntés szolgáltatási szerződésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a szerződés tartalmát. Elmondja, hogy a közvilágítási hálózat 
aktív elemeinek karbantartására vonatkozó megállapodás idén tavasszal lejárt, amit a szolgáltató 
nem jelzett, ugyanakkor a feladatot továbbra is ellátta, amelyet az önkormányzat térített is részére. 
Jelenleg a szerződés meghosszabbításáról kell dönteni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
182/2016. (IX. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja a Vill-Korr Hungária 
Villamosipari Kft. (képviseli: Gasztonyi László ügyvezető; 9027 
Győr, Berkenyefa sor 9.) 2016. április 1. - 2019. december 31-i 
időszakra vonatkozó, a Dunaszeg közigazgatási területén lévő 
közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére 
vonatkozó, 314.256 Ft + ÁFA / év összegű árajánlatát, amely 
összeget az önkormányzat mindenkori költségvetése terhére 
biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szolgáltatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17-19. 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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
183/2016. (XI. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az 57/2016. (III. 31.), 89/2016. (IV. 25.), 90/2016. (IV. 
25.), 123/2016. (V. 23.), 126/2016. (V. 23.), 127/2016. (V. 23.), 
128/2016. (V. 23.), 133/2016. (V. 23.), 134/2016. (V. 23.), 
141/2016. (VI. 28.), 144/2016. (VI. 28.), 153/2016. (VII. 26.), 
154/2016. (VII. 26.), 157/2016. (VII. 26.), 158/2016. (VII. 26.), 
159/2016. (VII. 26.), 160/2016. (VII. 26.), 161/2016. (VII. 26.), 
166/2016. (VII. 26.) számú lejárt határidejű határozatokról szóló 
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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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
184/2016. (IX. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja a I/1451-1/2016. és I/1481-1/2016. 
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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
185/2016. (IX. 6.) határozata 

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

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az október 23-i ünnepély október 23-án délután 16:00 
órakor, szentmisével egybekötve kerülne megrendezésre. 
A Koppány Csárda környékén felmerült Duna-parti szemetelés ügyében a megtett 
intézkedéseknek köszönhetően pozitívak a tapasztalatok és visszajelzések. 
Tájékoztatást ad, hogy a bölcsődei létszám aggasztó, nagyon kevés a beíratott gyermek. 
 
Csala László képviselő elmondja, hogy az egészségnap kapcsán érdeklődött a Kardirex 
Egészségügyi Központnál, ahol a mozgó vizsgálatok közül – tekintettel a helyszíni lehetőségekre – 
a csontsűrűség-, vércukor-, vérnyomás-, testtömeg index-, koleszterinszint mérést javasolták. 
Ezen kívül mentőautót és elsősegélynyújtó bemutatót tudnak biztosítani. 
 
Szabó Géza képviselő elmondja, hogy szeptember 14-én este 18:00 órakor lesz a defibrillátor 
készülék használatának bemutatója az IKSZT épületében. Kéri, hogy aki tud, vegyen részt és 
mindenki ossza az információt. 
Kéri továbbá, hogy a lakosság körében a tűzgyújtás rendjéről történjen valami emlékeztető 
figyelmeztetés. 
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