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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-16/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. augusztus 22-én 7:30 órakor a Községházán tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

Babos Attila polgármester 
Nagy Károly alpolgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt:  

Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:  
dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen:  

Hudi-Kadler Zsuzsanna települési referens 
Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Nagy Károly alpolgármestert és Szabó Péter képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirend elfogadására. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
 
1.) Döntés ASP pályázat beszerzéseiről 
2.) Döntés a Szociális infrastrukturális fejlesztés pályázat akadálymentesítési terveiről és 

műszaki ellenőrzéséről 
3.) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről 

 
 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 
fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2017. (VIII. 22.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. augusztus 22-i rendkívüli, nyilvános testületi ülés 
napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat 
szerint elfogadja. 
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Napirend tárgyalása 

 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-7. melléklete.) 

 
Döntés ASP pályázat beszerzéseiről 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismereti az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy a csatlakozás 
miértjéről már korábbi testületi üléseken volt szó. 
 
Hudi-Kadler Zsuzsanna települési referens ismerteti az árajánlatok tartalmát. 
 
Babos Attila polgármester kéri, hogy az elhangzottak alapján döntsön a képviselő-testület. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2017. (VIII. 22.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Dunaszeg Község Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00781 
azonosító számú pályázat megvalósításával kapcsolatban 
eszközbeszerzés tárgyban érkezett árajánlatok közül a 
Szigetköz.Net Kft. (székhely: 9174 Dunaszeg, Nefelejcs u. 
23.; képviseli: Borbényi András ügyvezető) bruttó 3.150.000 
Ft, azaz hárommillió-egyszázötvenezer forint összegű 
árajánlatát, mint összességében a legelőnyösebb ajánlatot a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására és a pályázattal, valamint a 
beszerzéssel kapcsolatos további feladatok lebonyolítására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a csatlakozás az eszközbeszerzésen túl, többek között 
az adatok migrálásáról, új szabályzatok létrehozásáról, az elektronikus ügyintézés bevezetéséről is 
szól, amelynek elvégzése, megalkotása az önkormányzati hivatal véges kapacitása miatt külső 
vállalkozás bevonása válik szükségessé. 
 
Hudi-Kadler Zsuzsanna települési referens ismerteti az árajánlatok tartalmát. 
 
Babos Attila polgármester kéri, hogy az elhangzottak alapján döntsön a képviselő-testület. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, 
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2017. (VIII. 22.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Dunaszeg Község Önkormányzata ASP központhoz való 
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csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00781 
azonosító számú pályázat megvalósításával kapcsolatban 
működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, 
önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, 
migrációja, tesztelés-élesítés, valamint önkormányzatok 
elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása 
tárgyban érkezett árajánlatok közül az E-Szoftverfejlesztő Kft. 
(székhely: 4964 Fülesd, Fő u. 25.; képviseli: Csizmazia Tibor 
ügyvezető) bruttó 2.956.896 Ft, azaz kettőmillió-
kilencszázötvenhatezer-nyolcszázkilencvenhat forint összegű 
árajánlatát, mint összességében a legelőnyösebb ajánlatot a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására és a pályázattal, valamint a 
beszerzéssel kapcsolatos további feladatok lebonyolítására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
Döntés a Szociális infrastrukturális fejlesztés pályázat akadálymentesítési terveiről és 
műszaki ellenőrzéséről 

 
Babos Attila polgármester ismereti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy korábban már 
tájékoztatta a testületet, hogy a családsegítő szolgálat helyiségének bővítésére beadott pályázat 
pozitív elbírálásban részesült. A program azonban nagyon nagy hangsúlyt fektet az 
akadálymentes környezetre, melynek precíz kivitelezéséhez rehabilitációs szakmérnök bevonása 
szükséges. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2017. (VIII. 22.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza Horváthné Korinek Judit okl. építészmérnök, 
rehabilitációs környezettervező szakmérnököt (9023 Győr, 
Szabadság u. 30.) a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00008 
azonosító számú pályázat Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztés felhívására a „Család 
és gyermekjóléti szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése 
Dunaszegen” tárgyban az akadálymentesítési tervek 
elkészítésével és elfogadja a bruttó 254.000 Ft, azaz 
kettőszáz-ötvennégyezer forint összegű árajánlatát a mellékelt 
tartalommal, melyet az önkormányzat a 2017. évi költségvetés 
terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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