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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-2/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. január 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 Géza képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti „Döntés fogorvosi 
rendelő kialakításáról, pályázat benyújtásáról” elnevezésű napirendi pontot megváltoztatja „Döntés 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai előkészítéséről” elnevezésű napirendi 
ponttá, továbbá a Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés parkolók kialakítása iránti 
kérelemről”, „Döntés a Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosításáról”, „Döntés házi 
segítségnyújtás díjának módosításáról”, „Döntés a bölcsőde nyári leállásáról”, „Döntés 
önkormányzati telkek vételáráról”, „Döntés Nefelejcs utca (Pusztakert utca - Országút utca közötti 
szakasz) kialakításáról” napirendeket. 

 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójának 

jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 
2.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
4.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés a Dunaszegi Településüzemeltetési Kft. alapító iratainak elfogadásáról, 
tisztségviselőinek kinevezéséről 

b) Döntés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai előkészítéséről 
c) Döntés településrendezési eszköz módosításáról (Pusztakertek) 
d) Döntés ingatlanok belterületbe vonásáról, építési telkek kialakításáról (Kertalja) 
e) Döntés parkolók kialakítása iránti kérelemről 
f) Döntés a Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosításáról 
g) Döntés házi segítségnyújtás díjának módosításáról 
h) Döntés a bölcsőde nyári leállásáról 
i) Döntés önkormányzati telkek vételáráról 
j) Döntés Nefelejcs utca (Pusztakert utca - Országút utca közötti szakasz) kialakításáról 
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5) 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 
3/2016. (I. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. január 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 1-2. melléklete.) 
 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Felkéri a Képviselő-testület tagjait, 
hogy először a 2015. évi költségvetési beszámolóról, azt követően pedig a 2016. évi 
költségvetésről döntsenek. 
 
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 
4/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
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 
5/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztést. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a kóbor ebek kapcsán történt-e valami pozitív előrelépés 
gyepmesteri együttműködés ügyében. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző válaszol, hogy sajnos nincs megnyugtató megoldás. A hivatal feladata 
továbbra is a kóbor kutyák befogása, a gazdátlan ebek menhelyen történő elhelyezése. 
Beszerzésre került egy chipleolvasó készülék, mely a PetVetData rendszerben regisztrált helyi 
ebek beazonosítását lehetővé teszi. Egyéb esetekben az állatorvos segítségét kell kérni, neki van 
hozzáférése az országos nyilvántartáshoz. 
 
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 
6/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

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

 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja. Az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta, kérdezi, hogy van-e 
valakinek észrevétele, hozzászólása. 
 
Szabó Péter képviselő észrevételezi, hogy aránytalannak tűnik a helyi civil szervezetek számára 
biztosított összeg és a sportegyesület költségeinek fedezésére előirányzott keret. 
 
Nagy Károly alpolgármester szerint a sportegyesület kiadásai jóval magasabbak, hiszen nevezési, 
részvételi költségeik vannak, gyakrabban kell felszerelést cserélniük, a tárgyi eszközeik pótlásáról 
is sűrűbben kell gondoskodniuk azok elhasználódása miatt. 
 
Bartha Gusztáv képviselő megjegyzi, hogy a sportegyesület alatt nem csak a nagy focicsapatot 
kell érteni, hanem az utánpótlás egészét, valamint más sportágak versenyzőit is. Ha így szemléljük 
a dolgokat, akkor már nem is tűnnek irreálisnak a támogatásból eredő különbségek. 
 
Babos Attila polgármester hozzáfűzi, hogy a sportpálya fenntartása és üzemeltetése is sokba 
kerül. A civil szervezetek ingyen, bérleti díjak nélkül használhatják a klubhelyiségeiket. Továbbá 
szeretné őket arra ösztönözni, hogy jegyeztessék be magukat a cégbíróságon és akkor állami 
pályázati források nyílnak meg számukra, mint támogatási lehetőség. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy az önkormányzati telkek tervezett eladásából befolyó összeg 
miért nem szerepel a bevételi tételek között. 
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Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó elmondja, hogy majd, ha befolytak az adott 
összegek, akkor kerül módosításra a bevételi oldal. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mit takar az óvodai szakértő díja. 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek 
részére az óvoda külön foglalkozást biztosít. 
 
Szabó Géza képviselő az érintésvédelmi felülvizsgálat lefolytatása kapcsán érdeklődik, hogy 
versenyeztetésre kerül-e a szakfeladat vagy állandó megbízása van valakinek. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy természetesen mindig a legjutányosabb ajánlatot 
benyújtó cég kapja meg a megbízást. 
 
Csala László képviselő megállapítja és megköszöni, hogy érthető, áttekinthető a költségvetés, 
könnyen ki lehet rajta igazodni. 
 
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 
7/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
tervezetét az I. fordulóban a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési 
rendelettervezet elkészítésére, egyúttal a polgármestert annak 
jogszabályi határidőben a képviselő-testület elé történő 
beterjesztésre. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. február 15. 

 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 18:40 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a Dunaszegi Településüzemeltetési Kft. alapító iratainak elfogadásáról, 

tisztségviselőinek kinevezéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 
Csala László képviselő kérdezi, hogy mikor fog eldőlni, hogy milyen önkormányzati feladatokat fog 
ellátni a kft., ki fogja ezeket kivitelezni, milyen tárgyi eszközöket fog az önkormányzat a kft-nek 
átadni. Szerinte még sok tisztázatlan kérdés van a társaság működésével kapcsolatosan. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy most első körben a cégbírósági bejegyzésről a vezető 
tisztségviselők kilétéről kell dönteni. Természetesen további döntésekre lesz még szükség, konkrét 
feladatok tekintetében megállapodásokat, szerződéseket kell majd kötni. 
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Babos Attila polgármester szerint a kft. érdemi munkájának indulása kb. nyárra tehető, addig még 
többszöri egyeztetésre lesz szükség, sok mindent át kell gondolni. Ismét javasolja, hogy ejtsék 
meg egy már működő önkormányzati kft. meglátogatását, szerinte jó tapasztalatgyűjtés lenne. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy egy könyvelővel és egy adószakértővel történő konzultáció 
is hasznos lenne. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy könyvelés tekintetében már kért árajánlatot, és 
természetesen támogatja ő is további szakemberek megkeresését. 
 
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 
8/2016. (I. 25.) határozata 
 
1. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (9174 Dunaszeg, Országút utca 6.) alapító okiratát a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
2. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (9174 Dunaszeg, Országút utca 6.) ügyvezetőjének 
(vezető tisztségviselő) Szeredi Ottó (9174 Dunaszeg, Kossuth 
Lajos utca 21.) megválasztja. Az ügyvezető feladatait megbízási 
jogviszonyban látja el, díjazásban nem részesül. Az ügyvezetői 
megbízatás határozott időre szól 2016. december 31-ig. 
 
3. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (9174 Dunaszeg, Országút utca 6.) felügyelőbizottsági 
tagjainak Csala László (9174 Dunaszeg, Árpád fejedelem utca 9.), 
Kapitányné Babos Irén (9174 Dunaszeg, Rákóczi Ferenc utca 15.) 
és Miklósy Lajos Sándor (9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 12.) 
megválasztja. 
 
4. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére viseli a 
cégbejegyzési eljárás során felmerülő költségeket. 
Meghatalmazza dr. Szalai Péter ügyvédet (9022 Győr, Bisinger 
sétány 2.), hogy a cég bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az 
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
 
5. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító iratokat aláírásával 
ellássa, továbbá az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegű törzsbetétet 
átutaljon az OTP Bank részére, mely a cégbejegyzést követően a 
Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság bankszámlájára kerül. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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b) Döntés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai előkészítéséről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy idén talán több lehetőség lesz pályázni, mint a tavalyi 
évben. Az előzetesen megküldött alternatívák közül a fogorvosi projektben sajnos a feltételek miatt 
mégsem fogunk tudni részt venni, így annak lehetőségét el kell vetni. Viszont lehet gondolkodni a 
turisztika kapcsán a kerékpáros pihenőhely kialakításán, a szociális szolgáltatások keretén belül a 
család- és gyermekjóléti szolgálat helyiségének bővítésén és szóba jöhet a régi óvoda épülete az 
energetikai fejlesztés kapcsán. Kéri a képviselőket a prioritási sorrend meghatározására. 
 
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 
9/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati 
prioritásai között az alábbi sorrendet határozza meg: 
1. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése (TOP-4.2.1.) 
2. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-

3.2.1.) 
3. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.) 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázatok előkészítéséhez és elkészítéséhez szükséges 
intézkedések megtételére, a szükséges egyeztetések 
lebonyolítására, iratok, dokumentációk aláírására. A pályázatok 
benyújtásához szükséges költségeket az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
c) Döntés településrendezési eszköz módosításáról (Pusztakertek) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy minden szükséges iratanyag, véleményezés, 
jóváhagyás megérkezett. Mindenki megkapta az előterjesztést, kérdezi, hogy van-e valakinek 
észrevétele. 
 
Babos Attila polgármester a rendeletet elfogadásra javasolja. 
 
A napirendi ponttal 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 rendeletének 
módosításáról szóló 
1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
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d) Döntés ingatlanok belterületbe vonásáról, építési telkek kialakításáról (Kertalja) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy megérkeztek a közműszolgáltatóktól a kivitelezési 
költségvetések, amelynek értelmében 70 millió forintot meghaladó összegről lenne szó a kertaljai 
39 kialakításra kerülő telek esetében. Javasolja, hogy gondolják át a telkesítés kérdését, el kellene 
gondolkodni más területek belterületbe vonását illetően is. 
 
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 
10/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kertalja területen ingatlanok belterületbe vonása, építési telkek 
kialakítása tekintetében a döntését a magas 
megvalósíthatósági költségek miatt elnapolja, egyúttal felkéri a 
polgármestert egyéb telkesítési lehetőségek feltérképezésére 
és a közműszolgáltatókkal történő egyeztetésre. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

 
 
e) Döntés parkolók kialakítása iránti kérelemről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy az eredeti 
kérelemben megjelölt parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos további egyeztetések 
megtörténtek, a mellékelt rajz szerint javasolja a kérelem jóváhagyását. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy tulajdonképpen mivel is fog foglalkozni a cég. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző válaszol, hogy jelen tudomásunk szerint szauna szervizeléssel, 
összeszereléssel. 
 
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 
11/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Isauna Design Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1.; képviseli: Balázs 
Márk ügyvezető) kérelmére hozzájárul, hogy a 9174 Dunaszeg, 
Liget utca 11. szám alatti, 655 helyrajzi számú ingatlannal 
szemközti, 408/1 helyrajzi számú park északi oldalán, a 
tulajdonában álló ingatlan kontúrját meg nem haladó módon, 
saját költségére 6 darab, 5,5 x 3 méter széles közhasználatú 
parkolót alakítson ki szegéllyel határolt gyeprácsos 
megoldással. Jelen hozzájárulás nem mentesít a hatósági 
engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól és polgári jogi 
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igényt sem dönt el. A közterületben (beleértve az utat és a 
parkot is) okozott mindennemű kárért a kérelmező felelős. A 
kialakítandó parkolóhelyek szakszerű karbantartását (pl. 
megsüllyedésből adódó helyreállítás) a kérelmező látja el, 
gondozását (pl. fűnyírás) az önkormányzat végezteti. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az előterjesztésről, mely szerint a 
tavaly október hónapig pályázati támogatásból megvalósított védőnői méhnyak-szűrő program 
megszűnt. Amennyiben továbbra is igény van ezen a téren a megelőző szűrővizsgálatra, működési 
engedély módosítása szükséges. A finanszírozás pontos részletei még nem ismertek, ugyanakkor 
az önkormányzatnak kell egy citológiai laborral szerződést kötnie és a vizsgálatok után az OEP 
meghatározott összeget fizet az önkormányzat számára. Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön, 
hogy továbbra is fontos-e a tevékenység. Javasolja a működési engedély módosítását. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a Sejtdiagnosztika Egészségügyi Kft-től érkezett egy 
árajánlat a labordiagnosztikai vizsgálatok tekintetében. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze az illetékes hatóságnál a 
Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosítását, a védőnői 
ellátás kiterjesztését a méhnyak-szűrő vizsgálat elvégzésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőnő javaslata alapján 
kiválasztásra kerülő sejtdiagnosztikai laborral egészségügyi 
tevékenység végzéséről szóló megbízási szerződést kössön, a 
vizsgálatokkal kapcsolatban felmerülő és az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár által nem térítendő vizsgálatok összegét 
az önkormányzat mindenkori költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 

 
 
g) Döntés házi segítségnyújtás óradíjának módosításáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a házi segítségnyújtásban 2016. január 1-től bekövetkezett 
jelentős mértékű jogi és szolgáltatásbeli változásokat. 
 
Babos Attila polgármester az elhangzottakra való tekintettel javasolja, hogy a szolgáltatás óradíját 
csökkentsék a felére, hogy ne az igénylőkre háruljon a megváltozott adminisztráció tükrében  
kialakult magasabb óraszámok miatti magasabb térítési díjak terhe. 
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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 
13/2016. (I. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítja Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete függelékének a házi 
segítségnyújtás óradíjára vonatkozó részét, így az az alábbi 
szöveggel marad hatályban: 
„Házi segítségnyújtás óradíja: 70 Ft/óra” 
A módosított óradíjat a Képviselő-testület 2016. január 1-től 
rendeli alkalmazni. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés a bölcsőde nyári leállásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a bölcsődei dolgozók kérését, miszerint a nyári időszakban az 
alacsony gyermeklétszámra való tekintettel szeretnének egy-két hétre bezárni, leállni. Elmondja, 
hogy az augusztusi igénybevételi létszámot nézve, az elmúlt 4 évre is visszatekintve indokolt a 
kérés. 
 
Szabó Péter képviselő támogatja a bölcsődei dolgozók kérelmét, de javasolja, hogy akkor mielőbb 
kerüljön megállapításra a pontos dátum. 
 
Babos Attila polgármester a 2016. augusztus 8-12. közötti időszakot javasolja. 
 
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 
14/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
bölcsődéjének 2016. augusztus 8-12-ig tartó nyári leállásához. 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjék az érintett 
lakossági kör megfelelő időben történő tájékoztatásáról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. február 15. 
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i) Döntés önkormányzati telkek vételáráról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetre való tekintettel javasolja a még 
eladásra váró önkormányzati telkek vételárának bruttó 4 millió forintra történő megemelését. 
 
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 
15/2016. (I. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő 677/15 hrsz-ú, 677/27 hrsz-ú és 677/30 hrsz-
ú beépítésre szánt ingatlanok eladási árát bruttó 4.000.000 Ft 
összegben állapítja meg, amely tartalmazza a murvás út, 
kisfeszültségű villanyhálózat, víziközmű, szennyvízközmű és 
gázközmű közművesítési költségeit (vízóra, gázóra és 
villanyóra nélkül). 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés Nefelejcs utca kialakítása kapcsán kapott ajánlatról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 

Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Nefelejcs utca kialakításához kapcsolódóan a 
magánszemélyektől megvásárlásra kerülő földrészek kapcsán mindenkitől megérkezett a vételi 
ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat. Az ügy a szükséges személyes adatok begyűjtésénél 
tart, hogy elkészülhessenek az adás-vételi szerződések. 
A Nefelejcs utca Országút utcába történő becsatlakoztatása azonban további két, szintén 
magánkézben lévő ingatlanterület megvásárlását kívánja meg. Az érintett felekkel megtörtént a 
kapcsolatfelvétel és az előzetes egyeztetés. Kéri a képviselők felhatalmazását a tárgyalások 
lefolytatására a vételi összeg tekintetében. 
 
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 
16/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert egyeztető tárgyalások 
lefolytatására a Dunaszeg, Nefelejcs utca Országút utcába 
történő csatlakoztatásához szükséges Dunaszeg, 339 és 340 
helyrajzi számú ingatlanterületek tulajdonosaival. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
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5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11-13. 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, az önkormányzat pénzügyi 
helyzetéről 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 
17/2016. (I. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 184/2015. (XI. 23.), 185/2015. (XI. 23), 186/2015. 
(XI. 23.), 187/2015. (XI. 23.), 191/2015. (XI. 23.), 204/2015. (XI. 
23.), 205/2015. (XI. 23.), 206/2015. (XI. 23.), 207/2015. (XI. 
14.), 208/2015. (XII. 14.), 209/2015. (XII. 14.), 213/2015. (XII. 
14.), 214/2015. (XII. 14.), 215/2015. (XII. 14.), 216/2015. (XII. 
14.), 217/2015. (XII. 14.), 218/2015. (XII. 14.), 219/2015. (XII. 
14.), 220/2015. (XII. 14.), 221/2015. (XII. 14.), 222/2015. (XII. 
14.), 223/2015. (XII. 14.) számú lejárt határidejű határozatokról 
szóló 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2016. (I. 25.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata január hónapról szóló pénzügyi beszámolóját. 
 
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 
19/2016. (I. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/183-1/2016. számú, átruházott  
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