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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
I/1-2/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. február 9-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 
Babos Attila polgármester 
Nagy Károly alpolgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen:  
Kiss Józsefné pénzügyi előadó, Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető, Márton Attiláné igazgatási 
előadó 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy 7 fő képviselő 
közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Nagy Károly alpolgármestert és Cseh Gábor képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti 7.) napirend Döntést igénylő 
ügyek a) pontjaként felveszi az Általános Iskola kérelmét iskolabútorok beszerzésére, b) 
pontjaként Stekler Judit - 9174 Dunaszeg, Pusztakert u. 12. (296/35 hrsz) melléképület építési 
engedélyezési ügye, c) pontjaként Dunaszeg, Országút u. 3/B. szám alatti 456/1 hsz-ú, kivett 
lakóház, gazdasági épület, gyógyszertár és udvar besorolású ingatlan január havi bérleti díja, d) 
pontjaként a Visegrádi Alap 2015 pályázattal kapcsolatos döntés felülvizsgálata napirendi 
pontokat. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Társulások beszámolója a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
2.) Társulások 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 
 
3.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 
 
4.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
5.) A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 
 
6.) A Széchenyi István Művelődési Ház (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) 

beszámolója, munkatervének értékelése 
 
7.) Döntést igénylő ügyek 
 

a) Általános Iskola kérelme iskolabútorok beszerzésére 
b) Stekler Judit – 9174 Dunaszeg Pusztakert u. 12. (296/35 hrsz) melléképület építési 

engedélyezési ügye 
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c) Dunaszeg, Országút u. 3/B. szám alatti 456/1 hrsz-ú, kivett lakóház, gazdasági épület, 
gyógyszertár és udvar besorolású ingatlan január havi bérleti díjának ügye 

d) Visegrádi Alap 2015 pályázattal kapcsolatos döntés felülvizsgálata 
 
8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
 
 
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 
16/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nyilvános ülés napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. melléklete.) 
 
Társulások beszámolója a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás Társulási Tanácsának ülésére készített anyag. Elmondja, hogy a Társulási 
Tanács a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 
Társulási Tanács által elfogadott beszámolót a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
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 
17/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2014. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Kunszigeti Gyermekellátó 
Társulás Társulási Tanácsának ülésére készített anyag. Elmondja, hogy a Társulási Tanács a 
napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács 
által elfogadott beszámolót a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
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 
18/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2014. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3-4. melléklete.) 
 
Társulások 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás Társulási Tanácsának ülésére készített anyag. Elmondja, hogy a Társulási 
Tanács a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 
Társulási Tanács által elfogadott 2015. évi költségvetést a Képviselő-testület azonos tartalommal 
hagyja jóvá. 
 
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 
19/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2015. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Kunszigeti Gyermekellátó 
Társulás Társulási Tanácsának ülésére készített anyag. Elmondja, hogy a Társulási Tanács a 
napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács 
által elfogadott 2015. évi költségvetést a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
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 
20/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2015. évi költségvetését a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás 
van-e?  
 
Csala László képviselő elmondja, hogy a lakossági kommunikációra, kapcsolattartásra 2 millió 
forint összegét nem találja. 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó válaszában elmondja, hogy a dologi kiadásban 
szerepel a 2 millió forint. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy korábban nagyon részletezve került a képviselők elé a 
tervezet, aztán nem kérték, és most így egyszerűbben kapják kézhez. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy elektronikus úton a rendelettervezet összes melléklete 
részletesen kerüljön kiküldésre a képviselők részére.  
További kérdése, hogy a létszámnál korábban 36 fő volt, most pedig már 39 fő szerepel. 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó válaszában elmondja, hogy a közmunkások létszáma 
is szerepel. 
 
Nagy Károly alpolgármester kérdezi, hogy valóban az önkormányzatok feladata lesz a vízórák 
cseréje, hitelesítése? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt. még nem értesített, nem 
keresett meg bennünket. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy az egyéb társadalmi támogatás 600.000 Ft összeg mit jelent. 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó válaszában elmondja, hogy az az összeg, amit a 
Képviselő-testület megpályáztat a civil szervezetekkel. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 rendeletét 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete) 
 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a szabályzatban bekövetkező változásokat és annak okait. 
 
Babos Attila polgármester javasolja Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletét 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete) 
 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a polgármester 2015. évi szabadságolási tervezetét. 
 
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 
21/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester szabadságolási ütemtervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
A Széchenyi István Művelődési Ház (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) beszámolója, 
munkatervének értékelése 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás 
van-e? 
 
Bartha Gusztáv képviselő elmondja, látható, hogy sok program zajlik a Kultúrházban. Hol hirdetik 
meg a rendezvényeket? 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető elmondja, hogy a település honlapján, intézményekben, 
szórólapok széthordásával és a hirdetőtáblákon. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy milyen a műszaki ellátottsága az intézménynek? 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető elmondja, hogy a hangosítás megoldott, erősítő, CD 
lejátszó, hangfalak, mikrofonok vannak. Mikroportokkal a Színjátszókör rendelkezik. Kivetítő, 
projektor, színes TV, számítógépek, fényképezőgép, videokamera, színes fénymásoló áll 
rendelkezésre. 
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Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy a meghirdetett programoknak milyen a látogatottsága? 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető elmondja, hogy a kisebb programokon 15-20 fő, a 
csoportos rendezvényeken (tánc, torna) 20-30 fő a résztvevő. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy az állandó programok mellé ebben az évben milyen 
programokat terveznek? 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető elmondja, hogy terveznek egészség napot orvosi 
tanácsadással, vizsgálatokkal. Gyerekeknek úgy nevezett „Sakk-matt” foglalkozást, ami 
társasjátékozást takar elsősorban. Valamint terveznek beszélgetős esteket, elsősorban olyan 
emberekkel, akik valamilyen szempontból érdekesek, híresek. 
Szeretnék beindítani a gyermek aerobikot is, mert lenne rá érdeklődés. 
 
Babos Attila polgármester megköszöni a beszámolót és a kérdéseket. Reményét fejezte ki, hogy 
az állandó programok mellett az ez évre tervezettek is megvalósulnak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
22/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Széchenyi István Művelődési Ház (Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér) 2014. évi beszámolóját és 2015. évi 
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) Döntést igénylő ügyek 
Előadó: Babos Attila polgármester 
 
a) Általános Iskola kérése iskolabútorok beszerzésére 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az Általános Iskola kérelmét. Javasolja az iskolabútorok 
megvásárlását, 280.000 Ft értékben, mely összeget az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből 
biztosít. A bútorok a későbbiekben az önkormányzat tulajdonában maradnak. 
 
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 
23/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola iskolabútorának beszerzését 
támogatja 280.000 Ft összegben, amely összeget a 2015. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
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Felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az iskolabútort az 
önkormányzat nevében rendelje meg. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Battyányiné Varga Mária iskolaigazgató 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Stekler Judit – 9174 Dunaszeg Pusztakert u. 12. (296/35 hrsz) melléképület építési 

engedélyezési ügye 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti Stekler Judit kérelmét. A rendezési tervet emiatt módosítani 
nem fogjuk. Olyan feltétellel járulna hozzá az önkormányzat, hogy amennyiben melléképületet épít, 
és ott út nyílna, akkor a melléképületet lebontja. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, ha megépül az út, akkor a melléképülete az útra fog majd 
nézni? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy ezért fontos kitétel, hogy a melléképületet 
lebontja, ha az út megnyitása realizálódik. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
24/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Stekler Judit kérelmének helyt ad és – amennyiben annak 
építésügyi hatósági feltételei fennállnak – hozzájárul, hogy a 
9174 Dunaszeg, Pusztakert u. 12. (296/35 hrsz.) szám alatti 
ingatlanon a helyi építési szabályzatban meglévő rendezési 
vonal ellenére melléképületet létesítsen azzal a feltétellel, hogy 
a településrendezési eszközben foglaltak szerinti utcanyitás 
esetén köteles azt kártérítés nélkül elbontani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a kérelmezőt értesítse. 
 
Jelen döntés nem mentesít a hatósági engedélyek 
beszerzésének kötelezettsége alól és polgári jogi igényt sem 
dönt el. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Dunaszeg, Országút u. 3/B. szám alatti 456/1 hrsz-ú, kivett lakóház, gazdasági épület, 

gyógyszertár és udvar besorolású ingatlan január havi bérleti díjának ügye 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy aláírásra került az adás-vételi szerződés a volt 
gyógyszertár épülete ügyében. Kérdés az, hogy a január havi bérleti díjat a bérlőnek ki kelljen-e 
fizetnie? 
 
Nagy Károly alpolgármester javasolja, hogy a január havi bérleti díjtól tekintsen el a Képviselő-
testület. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
25/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
101/2014. (IX. 8.) határozata alapján értékesítette a Dunaszeg, 
Országút u. 3/B. szám alatti 456/1 hrsz-ú, kivett lakóház, 
gazdasági épület, gyógyszertár és udvar besorolású ingatlanát. 
Az adás-vételi szerződés megkötésére 2015. február 6-án 
került sor. A bérleti díj 2014. december 31-ig kiegyenlítésre 
került. A Képviselő-testület a 2015. január havi bérleti díj 
összegének megfizetésétől eltekint. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
d) Visegrádi Alap 2015 pályázattal kapcsolatos döntés felülvizsgálata 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a legutóbbi ülésen döntött a Képviselő-testület arról, 
hogy a Visegrádi Alap 2015 elnevezésű pályázatban részt kíván venni. 
Pályázati kiírás jelent meg hasonló feltételekkel Testvérvárosi találkozók címen. Javasolja a 
7/2015. (I. 26.) határozat visszavonását és a Testvérvárosi találkozók elnevezésű pályázat 
benyújtását. 
 
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 
26/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
7/2015. (I. 26.) határozatát visszavonja. 
 
A Képviselő-testület a Testvérvárosi találkozók elnevezésű 
pályázatban részt kíván venni. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag 
elkészíttetésére, benyújtására és minden, a pályázati eljárás 
során szükségessé váló dokumentum aláírására. 
 
A Képviselő-testület a pályázat elkészíttetésével kapcsolatos 
költségeket és a pályázati önrészt az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázatban foglalt határidőben 
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8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés 
közötti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
Babos Attila polgármester beszámol a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról, egyúttal 
kéri az előterjesztés szerint a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását. 
 
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 
27/2015. (II. 9.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 2/2015. (I. 26.), 3/2015. (I. 26.), 4/2015. (I. 26.), 
6/2015. (I. 26.), 7/2015. (I. 26.), 8/2015. (I. 26.) számú lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy a március 15-i ünnepséget a Képviselő-testület rendezze. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a forgatókönyvnek, szereposztásnak neki kell állni és 
gyakorolni. 
 
A települési referens pályázat kiírásra került. 
 
Április 25-re Szent György napi gulyakihajtás szervezése van folyamatban a Szigetközi 
Természetvédelmi Egyesület és a dunaszegi fiatal gazdák bevonásával. Dr. Nagy István 
államtitkár úr a fővédnöki tisztséget elvállalta. A programok szervezése folyamatban van. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy a Szomolányi-féle játszótérre bármelyik gyerek mehet 
játszani? 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy a játszótér területe önkormányzati ingatlan, 
Szomolányi László építtette a fajátékokat, de valóban bármelyik gyerek mehet oda játszani. 
 
Szabó Péter képviselő elmondja, hogy a Szegi Híreket újból el kell indítani. Legalább 1 évben 
kétszer ki kellene adni. 
 
Babos Attila polgármester válaszában elmondja, hogy korábban gyakran megjelent, csak nem volt, 
aki cikket írjon. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy a Bolgányi híd dunaszegi részét miért nem takarították az 
elmúlt havazáskor? 
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