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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-11/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. május 23-án 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Jelen vannak: 
Babos Attila polgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: 

Nagy Károly alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

Páli György elnök, Dunaszegi Polgárőr Egyesület 
Perjési Emil c. r. alezredes, Győri Rendőrkapitányság 
Szalma László c. r. zászlós, körzeti megbízott, Győri Rendőrkapitányság 
Szabó Zsuzsanna családsegítő, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető 
Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Cseh Gábor és Szabó Géza képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi 
pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek a) napirendi pont 
elnevezését „Döntés civil szervezetek célzott támogatásáról” elnevezésre változtatja, valamint a 
Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés Oroszi Lajos kérelméről”, „Döntés munkaterv 
módosításról”, „Döntés napvitorlára érkezett árajánlat elfogadásáról”, „Döntés falunapi főzésről”, 
„Döntés az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodásról” napirendeket. 
 
 
Napirendi javaslat: 

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

valamint gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 
2.) A körzeti megbízott beszámolója a település közrendjéről, közbiztonságáról 
3.) A Dunaszegi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 
4.) Döntés civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásáról 
5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés civil szervezetek célzott támogatásról 
b) Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
c) Döntés közvilágítás korszerűsítéséről 
d) Döntés Oroszi Lajos kérelméről 
e) Döntés munkaterv módosításáról 
f) Döntés napvitorlára érkezett árajánlat elfogadásáról 
g) Döntés falunapi főzésről 
h) Döntés az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodásról 
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6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

 
Zárt ülés 

 
 
A napirenddel kapcsolatban további indítvány 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 
103/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. május 23-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 2015. évi ellátásáról 
 
Babos Attila polgármester köszönti a napirendi pont előadóit, kérdezi, hogy kívánják-e kiegészíteni 
a beszámolóban leírtakat. 
 
Szabó Zsuzsanna családsegítő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, amennyiben a Képviselő-
testületnek kérdései vannak, azokra szívesen válaszol. 
 
A témával 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 
104/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás család- és 
gyermekjóléti szolgálata 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Szabó Zsuzsanna családsegítő 
Határidő: azonnal 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói 
feladatainak ellátására 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. 
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A témával 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 
105/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. 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 köszönti a napirendi pont előadóit, kérdezi, hogy kívánják-e kiegészíteni 
a beszámolóban leírtakat. 
 
Szalma László körzeti megbízott köszöni a meghívást, két dologgal szeretné kiegészíteni a 
beszámolóját. Egyfelől elmondja, hogy a 2015. év szeptemberében Magyarországot is érintő nagy 
tömegű migrációs átvonulás Dunaszeg településen is áthaladt, mely szerencsére szabálysértés és 
bűncselekmény nélkül lezajlott. Másfelől tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a településen 
üzemelő diszkó által tartott lakossági fórumon részt vett, elmondta, hogy szerinte a szórakoztató 
létesítmény körüli szemetelés és garázdaság sokkal nagyobb gondot jelent, mint a hangos zene. 
Biztosítani tudja, hogy az üzemeltető által előre jelzett további 10 alkalom mindegyikén legyen 
rendőri jelenlét. Megköszöni a Polgárőr Egyesület folyamatos és hathatós együttműködését. 
Elmondja, hogy a családsegítővel napi kapcsolatban vannak, ha valami gond van, hatékonyan 
tudnak együtt dolgozni. Szerencsére említést érdemlő eseményről, cselekményről nem tud 
beszámolni. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy miért nem tartalmaz a beszámoló konkrét adatokat, 
feltűnően csak hozzávetőleges és megközelítő utalások vannak benne. 
 
Perjési Emil alezredes válaszol, hogy ez előírás, nehogy konkrét cselekmények vagy elkövetők 
legyenek beazonosíthatók. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy örül és köszöni, hogy az összes diszkó rendezvény 
alkalmával lesz rendőri jelenlét a településen. 
 
Perjési Emil alezredes kiegészítésként elmondja, hogy nem tudja garantálni, hogy ez mindig a 
saját körzeten belüli erőből megoldható, a készenléti rendőrséget szükség szerint bevonják. 
 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
106/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti 
Megbízotti Alosztály (Szalma László c. r. zászlós, körzeti 
megbízott) 2015. 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 2015. évi tevékenységéről 

 
Babos Attila polgármester köszönti a napirendi pont előadóját, kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni 
a beszámolóban leírtakat. 
 
Páli György elnök elmondja, hogy a szolgáltatás szemléltetése miatt lett sok a statisztikai adat a 
beszámolóban. Sajnos a lakosság körében eluralkodott az a szemlélet, miszerint alapvető elvárás, 
hogyha bármi történik, bármi rendezvény van, a polgárőrségnek ott a helye. Kéri a jelenlévőket, 
hogyha feléjük is érkezik ilyen irányú visszajelzés, megjegyzés, mondja el mindenki, hogy ez egy 
ellenszolgáltatás nélküli, önkéntes tevékenység, nincs kapacitása az egyesületnek mindenhol 
megjelennie, ahhoz kevesen vannak. 
 
Szabó Géza képviselő gratulál az egyesület munkájához, mert véleménye szerint is valóban 
mindenhol, minden eseményen megjelennek lehetőségeikhez mérten. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy minden érdeklődőt, esetleg reklamálót meg lehet 
invitálni az egyesületbe történő belépésre. 
 
Szalma László körzeti megbízott jelzi, hogy nekik feladatuk, hogy a helyi polgárőr egyesületet 
minél aktívabban bevonják a mindennapi munkába. 
 
Páli György elnök elmondja, hogy a jelenlegi tagok kétharmada dolgozik, a többiek diákok, 
nyugdíjasok. Nem panaszként mondja, de nincs könnyű dolguk. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy ha konkrét rendezvényre hívják őket, bátran kérdezzék 
meg, hogy cserébe mivel tudják támogatni az egyesületet. Továbbá szeretné jelezni, ha már itt van 
mindenki együtt, aki érintett lehet egy új keletű probléma megoldásában, ami felütötte a fejét a 
településen, hogy a bolgányi sertéstelepen élő külföldi, feltehetően román munkások és kiskorú 
családtagjaik rendre bejárnak a településre és a Zrínyi, Táncsics és Rákóczi utcákban, a 
lakosságban félelmet keltve az utcán céltalanul bolyonganak, beleskelődnek az udvarokba, a 
híresztelés szerint használják az esetlegesen kódolatlan wifit. Több lakossági bejelentés érkezett 
már, a hivatal megkereste a sertéstelep bérlőjét, kérve az együttműködését, sajnos azonban a 
lakosság továbbra is nyugtalan, valamit tenni kéne. 
 
Perjési Emil alezredes elmondja, hogy a wifi jel engedély nélküli használata bűncselekménynek 
minősül és az internet szolgáltatón keresztül, IP cím alapján, feljelentést követően visszakövethető 
és bizonyítható. 
 
Szalma László körzeti megbízott jelzi, hogy tudnak a problémáról, amit a jegyző is jelzett feléjük, 
többször is igazoltattak már közülük személyeket, tudnak magyarul, egy részüknek valahol a Zrínyi 
utcában van a szállása, nem mindannyian a bolgányi telepen laknak. A munkások azonban kb. 10 
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hetente cserélődnek, így nehéz nyomon követni őket. Bűncselekmény, szabálysértés elkövetéséről 
nincs tudomása. 
 
Páli György elnök elmondja, hogy feléjük is érkezett lakossági jelzés, ők viszont nem hatóság, így 
nem intézkedhetnek, a problémát jelezték az illetékes szervek felé. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatást ad arról, hogy Szabó Zsuzsanna családsegítő egyeztetett 
a gyámhatósággal a feltehetően kiskorúakra való tekintettel, azonban a gyámhatósági álláspont is 
megegyezik a rendőrségével, miszerint európai uniós polgár kilencven napot minden további 
nélkül ott tartózkodik az országban, ahol akar. Tekintettel arra, hogy a kertbe való benézés és az 
utcán telefonálás nem szankcionálható, így a telep bérlőjével való egyeztetésre szűkülnek a 
lehetőségek. 
 
Babos Attila polgármester továbbra is azon az állásponton van, hogy a jelenlegi helyzet 
tarthatatlan, mivel a lakosságban félelemérzetet kelt, főleg az egyedülállókban, idősekben. 
 
Szalma László körzeti megbízott elmondja, hogy nem egyszerű a helyzet, természetesen az 
igazoltatás és a jogszabályok betartatása az ő feladatuk, ezek a jogszabályok a településen élő 
minden polgárra egyformán kötelezőek. 
 
Páli György elnök szerint elsődlegesen ki kell deríteni, hogy ki adta ki nekik a házát a Zrínyi 
utcában, ki foglalkoztatja őket, ők talán tudnak róluk bővebb információval szolgálni. 
 
Babos Attila polgármester elismétli, hogy a hivatal megteszi, hogy még egyszer behívatja a telep 
bérlőjét, de valami hathatósabb megoldás kell. 
 
Szalma László körzeti megbízott felhívja a figyelmet arra, hogy ha probléma adódik, akkor a 
lakosság lehetőleg azonnal tegye meg a jelzését, mert három napos történéssel már nem tudnak 
érdemben mit kezdeni. 
 
Babos Attila polgármester kéri a megjelenteket, hogy javasoljanak valamit együtt, közösen, 
egyúttal kérdezi a körzeti megbízottat, hogy elég-e a szóbeli jelzés, vagy írásban kérjenek 
segítséget. 
 
Szalma László körzeti megbízott válaszol, hogy egyelőre elég a szóbeli a jelzés, ha nem oldódik 
meg rövid időn belül a probléma, akkor lehetne írásban jelezni és akkor nagyobb rendőri erőket 
fognak idevezényelni. 
 
Babos Attila polgármester kéri a rendőrség és a polgárőrség hatékony együttműködését a 
lakosság megnyugtatása érdekében. 
 
Páli György elnök megígéri, hogy nagyobb létszámmal igyekeznek jelen lenni, de az egész 
településre kiterjedően ez nem megoldható. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy nyilván ez nem is elvárt tőlük, amennyiben esemény van, 
akkor pedig hívják a hatóságot, kérjék a segítségüket. 
A polgármester megköszöni a jelenlétet, a hozzászólásokat, Szabó Zsuzsanna családsegítőnek 
köszöni a sok, színes programjavaslatot, nagyon örült neki, köszöni a beszámolókat, köszöni a 
rendőrség és polgárőrség lakosság közbiztonsága érdekében végzett munkáját. Véleménye 
szerint az, hogy a lakosság a polgárőrség jelenlétét keresi és igényli, egyfajta visszaigazolás, 
elismerés, hiszen látszik, hogy tudnak róluk, megbíznak bennük. 
 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Páli György elnök, Perjési Emil c. r. alezredes, Szalma László c. r. zászlós körzeti megbízott és 
Szabó Zsuzsanna családsegítő 19:15 órakor távoztak a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5-11. melléklete.) 

 
Döntés civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásáról 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy előzetesen mindenki 
megkapta azt, így mindenki számára ismert a pályázó egyesületek köre, azok programja és az 
igényelt támogatás összege. Elmondja továbbá, hogy a kiosztható keretösszeg 1.400.000 Ft-ról 
1.600.000 Ft-ra emelhető a költségvetés jelenlegi állása alapján. 
Javasolja, hogy a Dunaszegiek Egymásért Egyesület, mivel egészen más tevékenységet folytat, 
mint az összes többi civil szervezet, kerüljön kizárásra ebből a pályázati lehetőségből. 
Mindemellett örül a jelenlétüknek, elismeri tevékenységüket, javasolja, hogy más típusú 
támogatásban részesüljenek. Ismerteti az általa javasolt támogatási összegeket, kéri, hogy a 
Képviselő-testület is fejtse ki álláspontját. Továbbá kéri, hogy külön kezeljék a pályázati alapot és a 
célzott támogatásként kiosztható keretet. Ismerteti javaslatát. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy a Népdalkör kapjon nagyobb támogatást. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy mi a pontos indok a Dunaszegiek Egymásért Egyesület 
kizárását illetően. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy ez a pályázati alap a helyi civil szervezetek működési 
költségeinek támogatására, rendezvényen történő fellépéseik, utaztatásuk céljából került 
létrehozásra. A Dunaszegiek Egymásért Egyesület más célból jött létre, munkájuk fontossága 
ugyanakkor megkérdőjelezhetetlen. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy a Dunaszegiek Egymásért Egyesület részesüljön célzott 
támogatásban a Halnapi rendezvény lebonyolításáért. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kapjon 50.000 Ft 
célzott támogatást a Halnapi rendezvény megszervezéséhez. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
6 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegiek Egymásért Egyesületet (9174 Dunaszeg, 
Táncsics M. u. 2/A.; képviseli: Vadász Zoltán elnök) az 
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önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – tekintettel a 
szervezetnek a pályázati alap létrehozásának céljától eltérő 
tevékenységi körére – nem részesíti támogatásban. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával 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 
109/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Győr-Moson-
Sopron Megyei Vöröskereszt Dunaszegi Alapszervezetet (9174 
Dunaszeg, Iskola u. 45.) 90.000 Ft-tal, azaz kilencvenezer 
forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) véradó találkozó szervezése 
b) jubiláló véradók köszöntése 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
A témával 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 
110/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Dunaszegi 
Népdalkört (9174 Dunaszeg, Fő u. 25.) 310.000 Ft-tal, azaz 
háromszáz-tízezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) erdélyi utazás Dés város ferences rendi szerzeteseinek 

meghívására 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 



8/18 

A témával 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 
111/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kék Duna Dalkört 
(9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) 70.000 Ft-tal, azaz hetvenezer 
forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) anyanyelvi tábor szervezése határon túlról érkező fiatalok 

számára 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
A témával 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 
112/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Kék Duna 
Nyugdíjasklubot (9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) 50.000 Ft-tal, azaz 
ötvenezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) nyugdíjas találkozó szervezése 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
A témával 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 
113/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Dunaszegi Polgárőr 
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Egyesületet (9174 Dunaszeg, Fő u. 4.) 120.000 Ft-tal, azaz 
százhúszezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) működési költségek finanszírozása 
b) egyenruha-, felszerelés-, eszközpótlás 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
A témával 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 
114/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének a civil szervezetek 
támogatására vonatkozó előirányzatából – a benyújtott pályázat 
alapján és az abban foglalt feltételekkel – a Rezeda Népzenei 
Egyesületet (9174 Dunaszeg, Liget u. 18.) 220.000 Ft-tal, azaz 
kétszázhúszezer forinttal támogatja. 
 
A támogatás célja az alábbi tevékenység támogatása: 
a) KÓTA Országos Népzenei Minősítő rendezvény szervezése 
b) népzenei tábor megtartása 
 
Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
5.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés civil szervezetek célzott támogatásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester a 4. napirendi pontra - Döntés civil szervezetek 2016. évi pályázati 
támogatásáról - való hivatkozással javasolja a Dunaszegiek Egymásért Egyesület 50.000 Ft-os 
célzott támogatását, egyúttal kérdezi a testület tagjait, hogy mely szervezeteket és milyen 
mértékben kívánnak támogatásban részesíteni a település érdekében végzett színvonalas 
tevékenységük folytatása céljából. Elmondja, hogy ez a támogatási keretösszeg is tervezésre 
került a költségvetés megalkotása során, a civil szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a 
képviselőket megkeressék, akik – amennyiben támogatandónak ítélik meg a szervezetek által a 
megkeresésben szerepeltetett célokat – döntenek a keretösszeg felhasználásáról. 
 
A Képviselő-testület tagjai megteszik javaslataikat. 
 
A témával 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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegiek Egymásért Egyesület (9174 Dunaszeg, Táncsics 
M. u. 2/A.; képviseli: Vadász Zoltán elnök) részére 105.000 Ft 
egyszeri támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének terhére működésének támogatása, valamint 
50.000 Ft egyszeri támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének terhére a Morotva-tavi Halnapok 
megszervezéséhez szükséges rendezési költségek térítése 
céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
A témával 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 
116/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Vöröskereszt Dunaszegi 
Alapszervezet (9174 Dunaszeg, Iskola u. 45.) részére, 
működésének támogatása céljából 10.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
A témával 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 
117/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Népdalkör (9174 Dunaszeg, Fő u. 25.) részére, 
működésének támogatása céljából 70.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 
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A témával 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 
118/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kék Duna Dalkör (9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) részére, 
működésének támogatása céljából 40.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
A témával 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 
119/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kék Duna Nyugdíjasklub (9174 Dunaszeg, Fő u. 2.) részére, 
működésének támogatása céljából 30.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
A témával 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 
120/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Polgárőr Egyesület (9174 Dunaszeg, Fő u. 4.) 
részére, működésének támogatása céljából 40.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 
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A témával 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 
121/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg Sportegyesület (9174 Dunaszeg, Országút u. 51.) 
részére, működésének támogatása céljából 50.000 Ft egyszeri 
támogatást nyújt az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék 
a megállapított támogatás átutalásáról és az elszámolásról. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
b) Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát, miszerint az Ifjúság utca 
útburkolati felújítására nyújthatna be az önkormányzat pályázatot. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy miért pont az Iskola utca, véleménye szerint az nincs olyan 
rossz állapotban. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírás lényeges eleme, hogy nevelési-
oktatási intézmény megközelítését szolgáló út esetében kedvezőbb az elbírálás. Véleménye 
szerint erre az utcára is ráfér a felújítás, egyúttal a csapadékvíz elvezetés. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mekkora önerő szükséges a projekthez. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy 15 % önrész vállalása szükséges. 
 
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 
122/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázati 
felhívásra pályázatot kíván benyújtani az Ifjúság utca (hrsz.: 
652/8) útburkolati felújítására. 
 
A pályázati forrás megoszlása a következő: 
1.c) támogatási cél: Ifjúság utca felújítása 
 támogatási igény: bruttó 14.661.272 Ft 
 önrész: bruttó   2.587.283 Ft 
 projekt összköltsége: bruttó 17.248.555 Ft 
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A Képviselő-testület a pályázat beadásához szükséges önrészt 
az önkormányzat 2016. évi költségvetése, illetve pénzkészlete 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos dokumentáció aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
c) Döntés közvilágítás korszerűsítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy milyen finanszírozási formában valósulna ez meg. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy arra kapott testületi felhatalmazást, hogy azokat a 
konstrukciókat vizsgálja, ahol a beruházás a megtakarításból finanszírozható. Első lépésben a 
lehetséges műszaki tartalmat kell meghatározni a költségbecslések alapján, ennek függvénye 
ugyanis többek között az is, hogy az esetleges közbeszerzési eljárást követően sor kerülhessen a 
kivitelező kiválasztására. 
 
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 
123/2016. (IV. 25.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kifejezi azon szándékát, miszerint a településen meg kívánja 
valósítani a közvilágítás korszerűsítését. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megtakarításból történő finanszírozás 
érdekében az ezen konstrukciót vállaló vállalkozásokkal a 
kapcsolatot felvegye, a szükséges műszaki tartalmat tervezési 
folyamat keretében tisztázza, amelynek költségét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére vállalja. Felkéri a 
polgármestert arra, hogy az előzetes egyeztetések 
lebonyolítását és a szükséges költségbecslések beszerzését 
követően a beszerzett dokumentációt döntésre a képviselő-
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 
d) Döntés Oroszi Lajos kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Kiegészítésként elmondja, hogy Oroszi Lajossal és a járda által érintett többi ingatlan 
tulajdonosával a járda építéséről szóbeli egyezség köttetett, mely értelmében az önkormányzat 
megcsináltatja a járdát, mely részben a magánkézben lévő telkeken halad át, a járda mellé 
sövényt telepít, amely gondozásáról az önkormányzat gondoskodik. Ez idáig senkinek semmi 
problémája nem volt, sem az járdát illetően, sem a sövény nyírásával kapcsolatban. Oroszi Lajos 
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néhány éve ellehetetlenítette a sövény megfelelő gondozását is, azt a falugondnok amennyire 
lehet, ennek ellenére is gondozza. A további problémák elkerülése érdekében javasolja a járdával 
érintett földrészlet megvásárlását. 
 
A napirendi ponttal 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 
124/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vételi ajánlatot tesz a Dunaszeg, Liget u. 28. szám alatti, 398/9 
helyrajzi számú ingatlan Liget utcai járdával érintett 11,11 m2 
ingatlanrészét illetően, amelyet 600 Ft/m2, összesen 6666 Ft 
vételáron településrendezési céllal meg kíván vásárolni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi 
ajánlat aláírására és megküldésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
e) Döntés munkaterv módosításról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, melyet előzetesen mindenki megkapott, 
miszerint a hétfői napok helyett Bartha Gusztáv képviselő úr munkahelyi elfoglaltsága miatt a 
testületi ülések keddi napokra kerülnének át. 
 
Bartha Gusztáv képviselő köszöni a képviselőtársak megértését és együttműködését. 
 
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 
125/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évre vonatkozó munkatervét úgy módosítja, hogy a 
képviselő-testületi ülések és a közmeghallgatás a 
munkatervben szereplő időpontokat követő napon kerülnek 
megtartásra. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés napvitorlára érkezett árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, mely napvitorlákra érkezett 
árajánlatokat tartalmaz, ami az egészségközpont árnyékolását hivatott megoldani. 
 
A témával 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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja a Lakatos István egyéni 
vállalkozó (9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 41.) 190.992 Ft + ÁFA 
összegű árajánlatát a 9174 Dunaszeg, Liget u. 26. szám alatti 
épületen (egészségközpont) 3 db napvitorla elhelyezésére 
vonatkozóan, amely összeget az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető 19:40 órakor érkezett a képviselő-testületi ülésre. 

 
 
g) Döntés falunapi főzésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester köszönti az IKSZT vezetőjét és felkéri a falunapi rendezvény 
programjának ismertetésére. 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető ismerteti a falunapi programokat, a főzésre jelentkezők 
névsorát. Kérdezi, hogy a szórólap széthordásában kell-e segítség, valamint, hogy mekkora 
összegű lesz a helypénz. 
 
Babos Attila polgármester köszöni az ismertetőt, a szórólapok széthordását a hivatal megoldja, 
helypénz tekintetében várja a képviselő urak javaslatát. 
 
Bartha Gusztáv képviselő jelzi, hogy az öregfiúk mérkőzése után a jótékonysági 11-es rúgó 
bajnokság bevételét a Dunaszegiek Egymásért Egyesület javára ajánlják fel. 
 
Csala László képviselő javasolja 1.000 Ft/m2 összegű helypénz megállapítását. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a főzésre nevezett csapatok 20.000 Ft összegű 
támogatásban részesüljenek és további 5.000 Ft-ot javasol azoknak a csapatoknak, akik az 
előkészületekhez és a rendezvény utáni elpakoláshoz 1-1 embert biztosítanak, gondolva a tavaly 
kialakult helyzetre, amikor senki nem vett részt ezekben a feladatokban. 
 
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 
127/2016. (V. 23.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. június 4-én megrendezésre kerülő Dunaszegi Falunapon 
résztvevő főzőcsapatok anyagköltségeit 25.000 Ft összegig 
átvállalja, számlával történő utólagos elszámolás formájában. 
A Képviselő-testület a Dunaszegi Falunapon kereskedelmi 
tevékenységet folytató árusok és vendéglátó vállalkozók 
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részére 1.000 Ft/m2 összegű helypénzfizetési kötelezettséget 
állapít meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi 
lebonyolítás és elszámolás végrehajtására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 10. 

 
 
Szabóné Jámbor Szilvia IKSZT vezető 19:52 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
h) Döntés az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. A megállapodás célja az Európai 
Unió által támogatott „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” c. projekt 
keretében Dunaszeg település közigazgatási területén épült és rehabilitált vízépítési műveknek az 
ágazati előírásokon túli, a lakosság megemelt igényei szerinti fenntartása, karbantartása, szükség 
szerinti továbbfejlesztése. 
 
A témával 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 
128/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, 
Árpád u. 28-32., képviseli: Németh József igazgató) és 
Dunaszeg Község Önkormányzata között kötendő 
megállapodást a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi 
vízgazdálkodási rehabilitációja” c. projekt keretében Dunaszeg 
település közigazgatási területén épült és rehabilitált vízépítési 
művek karbantartásáról. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. június 10. 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19-21. 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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 10/2016. (I. 25.), 22/2016. (II. 3.), 53/2016. (III. 21.), 
59/2016. (III. 21.), 83/2016. (IV. 11.), 85/2016. (IV. 25.), 
86/2016. (IV. 25.), 94/2016. (IV. 25.), 95/2016. (IV. 25.), 
96/2016. (IV. 25.), 97/2016. (IV. 25), 98/2016. (IV. 25.), 
100/2016. (IV. 25.), 102/2016. (IV. 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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/718-11/2016. és I/826-1/2016. 
számú, átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló 
polgármesteri beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával 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 
131/2016. (V. 23.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2016. április 21. – 2016. május 20. közötti 
időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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