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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/240-9/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. május 29-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: 

Szabó Kázmér polgárőr, Dunaszegi Polgárőr Egyesület 
Márki István alezredes, körzeti megbízotti alosztályvezető, Győri Rendőrkapitányság 
Szalma László c. r. zászlós, körzeti megbízott, Győri Rendőrkapitányság 
Molnár Veronika családsegítő, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
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 Csala László és Szabó Péter képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok elfogadására. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Átfogó értékelés Dunaszeg Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 

gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról 
2.) A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 
3.) A Dunaszegi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről 
4.) Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés 

elfogadása 
5.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 
6.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Dunaszeg, 675 és 676 hrsz-ú ingatlanokat érintő rendezési terv 
módosítással kapcsolatos kérelemről 

b) Döntés a Dunaszeg, 08/2 hrsz-ú ingatlant érintő HÉSZ módosításról 
c) Döntés kerékpárútszakaszok birtokba adásáról 
d) Döntés települési alaptérképek digitális formátumban történő lekéréséről 

7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
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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 
86/2018. (V. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. május 29-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.) 
 
Átfogó értékelés Dunaszeg Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint 
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Elsőként a családsegítőt kérdezi, 
hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Molnár Veronika családsegítő kiegészítést nem szeretne tenni, viszont köszöni a munkáltató 
támogatását és türelmét a tartós távolléte tekintetében és a felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszol. 
 
Babos Attila polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az esetszámok sajnos növekvő 
tendenciát mutatnak, ami azt jelzi, hogy egyre több a problémás család, sok a feladat, de 
véleménye szerint a kolléganő jól helytáll. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy a helybeli családok kerülnek olyan helyzetbe, hogy 
bekerülnek a rendszerbe, vagy a beköltözők hozzák magukkal a problémát. 
 
Molnár Veronika családsegítő válaszol, hogy nagyjából vegyes az összetétel, a helyi lakosoknál a 
szokásos jövedelmi helyzetből adódó problémák a jellemzőek, a beköltözők hoztak magukkal más 
jellegű, komolyabb élethelyzeteket. 
 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2018. (V. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás család- és 
gyermekjóléti szolgálata 2017. évi munkájáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Molnár Veronika családsegítő 
Határidő: azonnal 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat feladataira vonatkozóan a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig a külön 
jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell készíteni, melyet a Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére meg kell küldeni. A gyámhatóság az értékelés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet. Az értékelés nem azonos a család- és 
gyermekjóléti szolgálat családsegítője által készített beszámolóval. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2018. (V. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

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

 
A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 

 
Babos Attila polgármester kérdezi, hogy alezredes úr vagy körzeti megbízott úr kívánja-e 
kiegészíteni a beszámolóját. 
 
Márki István alezredes köszönti a jelenlévőket, röviden bemutatkozik, ismerteti a térségre jellemző 
problémákat és rövid összehasonlítást tesz a keleti régióval, melyet követően nyugtázza, hogy itt 
nyugaton sokkal jobb a közbiztonság, jobb a helyzet, még ha néha nem így érződik is. Valóban 
nagy az országon belüli mobilitás, melyet az egész Dunántúl problémaként él meg, nehéz is ezt 
kezelni, de a hatóságok igyekeznek mindent megtenni. Véleménye szerint a kapcsolat az 
önkormányzattal kiváló, törekedni fog ennek fenntartására. 
 
Szalma László körzeti megbízott, mint mindig, most is elmondja, hogy a beszámolónak szigorú 
formai és tartalmi előírásai vannak, ennek eleget téve készítette. Véleménye szerint az elmúlt 13 
év alatt összességében csökkent a bűnestek száma. A közlekedési helyzet is javuló tendenciát 
mutat, mivel a közúti balesetek foka kisebb, inkább csak anyagi kár keletkezett, jelentős személyi 
sérülés nem történt. Kapcsolat a polgárőrséggel kiváló, sok segítséget kap tőlük, köszöni a 
munkájukat. Javasolná a polgárőrség létszámának növelését, bár tudja, hogy ez nem egyszerű 
feladat, továbbá a település köztéri kamerarendszerének fejlesztését. Elmondja, hogy szolgálti 
gépjármű csere történt, ennek köszönhetően könnyebben ki fog jutni a gátőrhöz, mezőőrhöz, 
vadőrhöz. Beszámol az iskolában havonta egyszer végzett prevenciós tevékenységéről, örül a 
pozitív visszajelzéseknek. Köszöni a támogatást és a hatékony együttműködést, amit az 
önkormányzattól kap. 
 
Babos Attila polgármester köszöni a hozzászólásokat, köszöni a beszámolót. Elmondja, hogy 
valóban nagyon jó a kapcsolat a rendőrség-polgárőség-önkormányzat között, köszöni mindenkinek 
a munkáját és hozzáállását, aki ezért bármit is tesz, és kéri, hogy törekedjen mindenki ennek 
megtartására. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy hozzászólás, kérdés van-e. 
 
Bartha Gusztáv képviselő javasolja, hogy ha az 1401-es úton sebességmérés folyik, érdemesebb 
lenne a temető irányába kintebb menni a település határhoz, mert mire az autósok beérnek a 
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kanyarhoz, már lassítanak, viszont a településre valóban sokszor a megengedettnél nagyobb 
sebességgel érkeznek be. 
 
Márki István alezredes köszöni az észrevételt, elmondja, hogy van rá lehetőség ezt hivatalból 
kérni, tájékoztatást ad ennek menetéről. 
 
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 
89/2018. (V. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti 
Megbízotti Alosztály (Szalma László c. r. zászlós, körzeti 
megbízott) 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Szalma László körzeti megbízott 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

 
A Dunaszegi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és bár a polgárőr parancsnok nem 
tudott jelen lenni, köszöni a polgárőrség munkáját is. 
 
Szabó Kázmér polgárőr elmondja, hogy az egyesület belső átszervezésen megy keresztül, elnök 
úr leköszönőben van, igyekeznek őt gyorsan pótolni és az általa jól felépített és működtetett 
rendszert tovább vinni. Köszöni az önkormányzat támogatását és bízik benne, hogy továbbra is 
hatékonyan és szervezetten vesznek majd részt a település életében. A technikai feltételek 
adottak, a személyi állomány toborzása folyamatos.  
 
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 
90/2018. (V. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 
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Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
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 
91/2018. (V. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. 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  

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

 
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi ponthoz tartozó előterjesztéseket megtárgyalta, a 
rendelettervezetet elfogadásra javasolja. 
 
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 
92/2018. (V. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetési beszámolójáról és a 2017. évi maradvány 
elszámolásáról szóló 
5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
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6.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a Dunaszeg, 675 és 676 hrsz-ú ingatlanokat érintő rendezési terv módosítással 

kapcsolatos kérelemről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a telkesítésnek nem látja akadályát, de a minőségi 
beépítésre törekedtek a településképi arculati kézikönyv megalkotásakor is, ehhez hűen, egy 
telekre egy lakóegység építését preferálja. 
 
Csala László képviselő szerint tájékoztatni kell a kérelmezőt, hogy főépítészi egyeztetés folyik a 
témát illetően, zajlik a helyi építési szabályzat módosításának előkészítése. 
 
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 
93/2018. (V. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a településrendezési terv 
módosításának a Dunaszeg, 675 és 676 helyrajzi számú 
ingatlanokon új építési telkek kialakítása érdekében nincs elvi 
akadálya, egyúttal azonban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a 
helyi építési szabályzat módosításának előkészítése jelenleg 
zajlik, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a minőségi 
beépítés érdekében egy ingatlanra egy lakóegység építését 
kívánja csak lehetővé tenni. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Dunaszeg, 08/2 hrsz-ú ingatlant érintő HÉSZ módosításról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. 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: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2018. (V. 29.) határozata 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és az Étv. 6. § 
(1) bekezdése, illetve a 6/A. § (3) bekezdése értelmében a 
település képviselő-testülete a település közigazgatási 
területére vonatkozóan Dunaszeg Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 17/2004. (IV. 14.) számú határozatával 
jóváhagyott szerkezeti tervét az RT - M rajzszámú, 17112 
munkaszámú terv szerint az alábbiakban módosítja: 
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A Dunaszeg, 08/2 hrsz-ú, jelenleg zöldterület besorolású 
önkormányzati terület egy része különleges turisztikai területté 
(Ktu), egy része pedig véderdővé (Ev) módosul, valamint az 
Országút utca és a Rákóczi Ferenc utca találkozásánál fekvő 
településközponti vegyes területnél a 454/1 hrsz-ú terület is 
teljes egészében településközponti vegyes területté módosul. 
E határozat melléklete az RT - M rajzszámú, 17112 
munkaszámú „Településszerkezeti terv módosítás” 
megnevezésű tervlap. 
 
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 
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
 
c) Döntés kerékpárútszakaszok birtokba adásáról 
(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: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2018. (V. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Fényes 
Elek u. 7-13., képviseli: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-
Moson-Sopron Megyei Igazgatóság, Kecskeméti Attila megyei 
igazgató) birtokába adja közútkezelői feladatok ellátása 
vonatkozásában az alábbi kerékpárút szakaszokat: 
- 96504 számú, K1A – Dunaszeg – Győr kerékpárút 1401 jelű 

út mellett) EuroVelo6 - 469 m, 
- 96505 számú, K1A – Ásványráró – Dunaszeg kerékpárút 

(1401 jelű út mellett) EuroVelo6 – 1485 m (Gyulamajor 
lakott területi szakasszal együtt), 

- 96505 számú, K1a – Ásványráró – Dunaszeg kerékpárút 
(1401 jelű út mellett) EuroVelo6 – 1031 m (Dunaszentpál 
közigazgatási területén) 

 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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d) Döntés települési alaptérképek digitális formátumban történő lekéréséről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Budapest Főváros 
Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya ingyenesen az 
önkormányzat részére bocsátja a települési alaptérképeket digitális formátumban. A lekéréshez 
testületi határozat szükséges, ezért kéri a képviselőket, döntsenek a napirendi pont 
vonatkozásában.  
 
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 
96/2018. (V. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri 
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztálya által Dunaszeg község 
településrendezési tervének átfogó felülvizsgálatához a 
település digitális alaptérképének térítésmentes átadását. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12-14. melléklete.) 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
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 
97/2018. (V. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 72/2018. (IV. 24.), 74/2018. (IV. 24.), 76/2018. (IV. 
24.), 77/2018. (IV. 24.), 78/2018. (IV. 24.), 81/2018. (IV. 24.), 
82/2018. (IV. 24.), 83/2018. (IV. 24.), 84/2018. (IV. 24.), 
85/2018. (IV. 24.) 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 
98/2018. (V. 29.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/1478-2/2018. számú, átruházott 
hatáskörben hozott határozatról 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 
99/2018. (V. 29.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2018. április 1. – 2018. április 30. közötti 
időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Fő utcában az aszfaltozási munkálatok 
megkezdődtek, a lakosság kiértesítése megtörtént. 
 
Bartha Gusztáv képviselő ehhez kapcsolódóan kérdezi, hogy a kátyúk helyreállítására is sor kerül-
e valamikor. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy igen, a Petőfi és Széchenyi utcában, máshol, 
szerencsére nincsen. 
Elmondja továbbá, hogy a kormány fűtés-támogatás programja kapcsán sok a felháborodott lakos, 
akik nem részesültek gázártámogatásban és csak várják a tűzifatámogatást. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Széchenyi utca felújítása kapcsán a pályázat 
benyújtásra került. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy az 1401-es út felújítása mikor kezdődik. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy állítólag a közbeszerzési eljárás folyik, még idén 
augusztus végén, szeptember elején megkezdődik a felújítás. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önálló fogorvosi körzet kialakításához elsőkörben 
fogorvost kell találni, nélküle semmiféle engedély iránti kérelmet nem lehet benyújtani. 
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