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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-4/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. február 8-án 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 Péter képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti „A Széchenyi István 
Művelődési Ház (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) beszámolója, munkatervének értékelése” 
napirendi pontot elnapolja, továbbá a Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés Dunaszeg, 
„Csinád” településrész területrendezéséről”, „Döntés Dunaszeg, 296/23 hrsz-ú ingatlan vételáráról”, 
„Döntés Dunaszeg, Országút – Tölháti – Telefonos utca által határolt telektömb szabályozásáról”, 
„Döntés az óvoda nyári leállásáról”, „Döntés a Rezeda Népművészeti Egyesület támogatási 
kérelméről”, „Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola támogatási kérelméről” napirendeket. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Társulások beszámolója a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
2.) Társulások 2016. évi költségvetésének jóváhagyása 
3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 
4.) Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 
5.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés Dunaszeg, „Csinád” településrész területrendezéséről 
b) Döntés Dunaszeg, 296/23 hrsz-ú ingatlan vételáráról 
c) Döntés Dunaszeg, Országút – Tölháti – Telefonos utca által határolt telektömb 

szabályozásáról 
d) Döntés az óvoda nyári leállásáról 
e) Döntés a Rezeda Népművészeti Egyesület támogatási kérelméről 
f) Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola támogatási kérelméről 

6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 
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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 
23/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. február 8-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét 
és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-3. melléklete.) 
 
Társulások beszámolója a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás Társulási Tanácsának ülésére készült 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 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 
24/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2015. 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 készült 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 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 
25/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2015. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója. Kéri a tájékoztató 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 
26/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2015. évi beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
Társulások 2016. évi költségvetésének jóváhagyása 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás Társulási Tanácsának ülésére készült anyag. Elmondja, hogy a Társulási 
Tanács a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 
Társulási Tanács által elfogadott 2016. évi költségvetést a Képviselő-testület azonos tartalommal 
hagyja jóvá. 
 
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 
27/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2016. 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 készült anyag. Elmondja, hogy a Társulási Tanács a 
napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács 
által elfogadott 2016. évi költségvetést a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
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 
28/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
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Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2016. évi költségvetését a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása (II. 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. 
 
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 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete) 

 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 18:35 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a polgármester 2016. évi szabadságtervét. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester szabadságolási ütemtervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Dunaszeg, „Csinád” településrész területrendezéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti a kérelem tartalmát, a Dunaszeg, 0174/21, 0174/22, 0174/23, 
0174/25 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonását illetően. Továbbá tájékoztatást ad arról, 
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hogy a 2006. június 6-án kelt megállapodás értelmében a „Csinád” elnevezésű területrész 
tulajdonosai, a jelenlegi kérelmezők még nem teljesítették vállalásaikat több vonatkozás 
tekintetében sem. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a rendezési terv értelmében a kérelmezők által 
megjelölt terület nagysága nem elegendő, további ingatlantulajdonosok bevonását látja 
szükségesnek a telekkialakítások kapcsán. 
 
Szabó Géza képviselő megállapítja, hogy ennek fényében a kérelem pontatlan, ezáltal nem 
elbírálható. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy amíg nem rendezik a tulajdonosok a megállapodás szerinti 
vállalásukat, addig érdemben ne kerüljön sor a kérelem elbírálására. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a kérelmezők egyeztessenek a többi számításba vehető 
ingatlan tulajdonosával és együtt kérjék a területrendezés módosítását, hogy a terület nagyságát 
illetően ne alakuljon ki probléma, viszont teljesüljön a rendezési tervnek való megfelelés. 
 
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 
30/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elutasítja Nagy András, dr. Cseh Gellért, dr. Cseh Georgina, 
Rádi József és Tolnai Ferenc, Dunaszeg, „Csinád” 
településrész 0174/21, 0174/22, 0174/23, 0174/25 helyrajzi 
számú külterületi ingatlanok tulajdonosai területrendezési 
kérelmét, hivatkozva a 2006. június 6-án kelt 1-655-4/2006. 
ügyszámon iktatott megállapodás 2/a. és 2/b. pontjában vállalt 
teljesítések elmaradására, a kérelem  hiányosságaira, 
valamint a hatályos településrendezési eszközökkel való 
összhang hiányára. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőkkel 
egyeztető tárgyalásokat folytasson. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés Dunaszeg, 296/23 hrsz-ú ingatlan vételáráról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint a Dunaszeg, Pusztakert 
utca és Nefelejcs utca kereszteződésénél található építési telek megvásárlása kapcsán kérelem 
érkezett, ezért meg kell határozni az ingatlan eladási árát. 
 
Bartha Gusztáv képviselő javasolja, hogy a többi önkormányzati ingatlan átlagméretével arányos 
telekárat vegyenek alapul. 
 
Babos Attila polgármester jelzi, hogy a telekhatár pontos kijelölése a Nefelejcs utca rendezése 
miatt még folyamatban van, ezért javasolja, hogy m2 árat határozzanak meg, mivel a pontos 
teleknagyság jelenleg nem ismert. 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg 296/23 helyrajzi számú beépítésre szánt ingatlan 
eladási árát 650 m2 teleknagyságig bruttó 4 millió forintban, az 
ezen méret feletti ingatlanrész eladási árát pedig bruttó 600 
Ft/m2 összegben állapítja meg, amely tartalmazza a 
Pusztakert utca felől aszfaltozott, a Nefelejcs utca felől 
murvázott út, a kisfeszültségű villanyhálózat, víziközmű, 
szennyvízközmű és gázközmű közművesítési költségeit 
(vízóra, gázóra és villanyóra nélkül). 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés Dunaszeg, Országút – Tölháti – Telefonos utca által határolt telektömb 

szabályozásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint a Dunaszeg, 646/116, 
646/117, 646/121, 646/122 hrsz-ú ingatlanok ipari kereskedelmi területről falusias lakóövezetté 
történő átminősítését kezdeményezték a tulajdonosok. A kérelmezők a módosítás költségeit 
átvállalják, a közműfejlesztési hozzájárulás költségeit véleményük szerint a 2003-ban történt 
telekkialakításkor átadott telkekkel már rendezték. 
 
Szabó Géza képviselő a közműfejlesztési hozzájárulás kapcsán megjegyzi, hogy erről minden 
bizonnyal van írásos megállapodás. 
 
Babos Attila polgármester hozzáteszi, hogy a megállapodás ipari, kereskedelmi besorolás esetére 
vonatkozott. Most azonban építési telkek kialakításáról lenne szó. Véleménye szerint az 
ingatlantulajdonosoknak meg kell fizetniük a közműfejlesztési hozzájárulást vagy azzal 
egyenértékű építési telket át kell adjanak az önkormányzatnak, ez a település érdeke. 
 
Nagy Károly alpolgármester elmondja, hogy a jelenleg meglévő négy telek esetében rendezett a 
közműfejlesztési hozzájárulás. 
 
Cseh Gábor képviselő javasolja, hogy most döntsenek a területszabályozás kérdéséről, a 
pénzügyek tekintetében ráérnek később megegyezni. 
 
Bartha Gusztáv képviselő is ezen az állásponton van, fogadják el a területszabályozási kérelmet, a 
továbbiakat illetően akár be lehetne hívni később a tulajdonosokat és személyes egyeztetést 
folytatni velük. 
 
Nagy Károly alpolgármester elmondja, hogy az eredeti megállapodáshoz képest a vízbekötések 
nem készültek el a meglévő négy telek esetében, így ez további költséget generál a beruházói 
oldalon. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a korábbi megállapodásra tekintettel a kialakítani 
tervezett 14 építési telekből 10 esetében kerüljön sor a közműfejlesztési hozzájárulás 
megfizetésére, amely összegből kerüljön leszámításra az önkormányzat által el nem végzett 
vízbekötés költsége. Ennek megfelelően 5.000.000 Ft közműfejlesztési hozzájárulás 
megállapítását javasolja a képviselő-testület részére. 
 
Nagy Károly alpolgármester érintettségére való tekintettel kéri a szavazásból való kizárását. 
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Az indítvánnyal 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 
32/2016. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nagy Károly alpolgármestert érintettségére való tekintettel, 
kérelmére a „Döntés Dunaszeg, Országút – Tölháti – 
Telefonos utca által határolt telektömb szabályozásáról” 

megnevezésű napirendi pontról történő szavazásból kizárja. 
 
 
Babos Attila polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a kérelemről az elhangzott 
javaslat alapján. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több 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 
33/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, 646/116, 646/117, 646/121, 646/122 helyrajzi 
számú ingatlanok tulajdonosainak kérelmére hozzájárul 
Dunaszeg község helyi építési szabályzatának, valamint 
Országút - Tölháti – Telefonos utca telektömbre vonatkozó 
szabályozási tervének módosítására, a terület falusias 
lakóövezetté történő átminősítésére irányuló eljárás 
megkezdéséhez. A szabályozási terv módosításával 
kapcsolatos minden költség a kérelmezőket terheli. 
A Képviselő-testület a kialakítani tervezett 14 darab építési telek 
esetében a közműfejlesztési hozzájárulást – tekintettel a 
korábbi, Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 159/2003. (VII. 30.) önkormányzati határozata 
alapján készült megállapodásban foglaltakra – 5.000.000 Ft 
összegben állapítja meg, amelyet egy összegben kell 
megfizetni az önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11737007-
15366612 számú számlaszámára. A hozzájáruló nyilatkozat 
kiadására a befizetés megtörténtét követően kerül sor. 
A közműfejlesztési hozzájárulás magában foglalja a 
kisfeszültségű villanyhálózatra, a víziközmű és 
szennyvízhálózatra és gázközmű hálózatra való csatlakozás 
önálló kiépítésének lehetőségét. A beruházók kötelesek 20 cm 
kavics és 10 cm murva takarással útalap és szikkasztó árok 
kialakítására, továbbá minimum 3,5 méter széles aszfaltos út 
bruttó kivitelezési költségeinek 60%-a szintén a kérelmezőket 
terheli, amely kivitelezési költség a Strabag Általános Építő Kft. 
által a beruházás megkezdésekor adandó költségvetés alapján 
kerül meghatározásra, és amely összeget az építési telkek 
kialakításának befejezésekor az önkormányzat bankszámláján 
a megállapodásban foglaltaknak megfelelően el kell helyezni. A 
szikkasztó árok esetében a megfelelő átfolyás biztosítása az 
építési beruházást megvalósító ingatlantulajdonosok feladata. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kérelmezőkkel együttműködési megállapodást kössön, továbbá 
felhatalmazza a településrendezési eljárás lefolytatásához 
szükséges dokumentumok aláírására. Felhívja a kérelmezők 
figyelmét arra, hogy jelen döntés nem jelenti a 
településrendezési eszközök módosításához való 
hozzájárulást, arra az írásbeli megállapodás megkötését 
követően kerülhet sor. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
d) Döntés az óvoda nyári leállásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az óvodai dolgozók kérését, miszerint a nyári időszakban 
szeretnének három hétre bezárni. Véleménye szerint ez hosszú időtartam, a bölcsőde is csak egy 
hétre zár be, a 2016. augusztus 8-19. közötti időszakot javasolja elfogadásra. 
 
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 
34/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
óvodájának 2016. augusztus 8-19-ig tartó nyári leállásához. 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjék az érintett 
lakossági kör megfelelő időben történő tájékoztatásáról. 
 
Felelős: Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: 2016. február 15. 

 
 
e) Döntés a Rezeda Népművészeti Egyesület támogatási kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Rezeda Népművészeti Egyesület meghívást kapott 
Stuttgartba, a helyi kulturális intézetbe. Az útiköltség 425.000 Ft-os összköltségből 200.000 Ft-ot a 
főkonzulátus biztosít számukra, de a hiányzó összeg fedezéséhez kéri a Képviselő-testület 
támogatását, ehhez az egyesület elnöke levélben kereste meg a képviselőket. 
 
Szabó Géza képviselő elmondja, hogy a 425.000 Ft-os útiköltséget soknak találta, így utána 
nézett, de valóban ennyibe kerül egy stuttgarti buszos utazás 11 fő számára. 
 
Szabó Péter képviselő támogatja a kérelmet, szerinte ez nagy megtiszteltetés az egyesület 
számára, mindemellett községünket is képviselhetik egy nemzetközi rendezvényen. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy a falu zászlaját is vigyék magukkal. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy első körben döntsenek a képviselők arról, hogy a civil 
egyesületeknek fenntartott támogatási keretből milyen összegű juttatást biztosítanak, a 
fennmaradó összeget javasolja az önkormányzati költségvetés egyéb tételeként biztosítani. 
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Csala László képviselő javasolja, hogy képviselőnként 20-20 ezer forint összeget biztosítsanak a 
civil szervezetek támogatására szánt keretből. 
 
A témával 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 
35/2016. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Rezeda Népművészeti Egyesület (9174 Dunaszeg, 
Liget utca 18.; képviseli: Kozma László elnök) kérelmét és 
részükre 120.000 Ft céltámogatást nyújt a civil szervezetek 
támogatására elkülönített 2016. évi költségvetési keretből, a 
Stuttgarti Magyar Kulturális Intézetben történő fellépésükhöz 
szükséges útiköltség térítése céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. február 20. 

 
 
A témával 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 
36/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Rezeda Népművészeti Egyesület (9174 Dunaszeg, 
Liget utca 18.; képviseli: Kozma László elnök) kérelmét, és 
részükre 130.000 Ft egyszeri támogatást nyújt az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére, a Stuttgarti 
Magyar Kulturális Intézetben történő fellépésükhöz szükséges 
útiköltség térítése céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. február 20. 

 
 
f) Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola támogatási kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint a hagyományos térségi 
matematikai verseny megrendezéséhez kér az iskola 30.000 Ft összegű anyagi hozzájárulást, 
mivel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azt nem támogatja. 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola (9174 
Dunaszeg, Ifjúság u. 1.; képviseli: Battyányiné Varga Mária 
intézményvezető) kérelmét és a térségi matematikai verseny 
megrendezéséhez 30.000 Ft támogatást biztosít az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás házipénztárból történő kifizetéséről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15-16. 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2016. (II. 8.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 210/2015. (XII. 14.), 2/2016. (I. 4.), 4/2016. (I. 25.), 
5/2016. (I. 25.), 6/2016. (I. 25.), 8/2016. (I. 25.), 9/2016. (I. 25.), 
11/2016. (I. 25.), 13/2016. (I. 25.), 15/2016. (I. 25.) 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 
39/2016. (II. 8.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/234-1/2016. számú, átruházott 
hatáskörben hozott határozatról szóló polgármesteri 
beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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