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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-13/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. június 28-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: 

Battyányiné Varga Mária igazgató, Dunaszegi Körzeti Általános Iskola 
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, a Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés 
Dunaszeg Sportegyesület bérleti szerződéséről”, „Döntés Dunaszeg 027/3 hrsz. szántóterület 
belterületbe vonásáról”, „Döntés iskolakezdési támogatásról”, „Döntés Nagy András kérelméről 
villamos földkábel elhelyezésével kapcsolatban” napirendeket. 

 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója, munkatervének 

értékelése 
2.) Tájékoztató a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola működéséről 
3.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés településrendezési eszköz módosításáról (Országút-Tölháti-Telefonos 
utca által határolt telektömb) 

b) Döntés Oroszi Lajos kérelméről 
c) Döntés Dunaszeg Sportegyesület bérleti szerződéséről 
d) Döntés Dunaszeg 027/3 hrsz. szántóterület belterületbe vonásáról 
e) Döntés iskolakezdési támogatásról 
f) Döntés Nagy András kérelméről villamos földkábel elhelyezésével kapcsolatban 

5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

 
Zárt ülés 
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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 
135/2016. (VI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. június 28-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.) 
 
A Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója, munkatervének értékelése 

 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Elmondja, hogy a beszámolók részletesek, az óvodavezető előre jelezte, hogy nem tud 
részt venni a testületi ülésen. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a logopédiai ellátás meg fog szűnni vagy csak más 
szakember látja majd el a következő nevelési évben. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy nyugdíjazás miatt lesz változás, de az ellátás 
változatlanul megmarad. 
 
Szabó Géza képviselő jelzi, hogy olvasta a beszámolóban, hogy a bölcsődei dolgozók hosszabb 
idejű nyári leállást szeretnének. Kérdezi, hogy a szülők bevonásra kerültek-e, megkérdezésre 
kerültek-e, hogy mennyi időre álljon le bölcsőde, volna-e esetleg lehetőség közeli településsel 
ügyeletes bölcsődét működtetni. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az ügyeletes bölcsőde ellátási szerződés hiányában 
nem alkalmazható megoldás. 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatást ad a számok tükrében arról, hogy tavaly is nagy 
létszámmal voltak jelen a nyári hónapokban az ellátást igénybe vevő gyermekek, nem gondolná, 
hogy hosszabb időre kellene leállnia a bölcsődei ellátásnak, elvégre azért lett a bölcsőde, hogy a 
települési igények kielégítésre kerüljenek, segítséget nyújtva a dolgozó szülőknek. 
 
Kéri, hogy a testület külön szavazzon a bölcsőde és külön az óvoda beszámolójának 
elfogadásáról. 
 
 
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 
136/2016. (VI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. 
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nevelési évre vonatkozó bölcsődei beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
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 
137/2016. (VI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. 
nevelési évre vonatkozó óvodai beszámolóját és a 2016/2017. 
nevelési évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: azonnal 

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

 
Tájékoztató a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola működéséről 
 
Babos Attila polgármester köszönti a napirendi pont előadóját, kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni 
a beszámolóban leírtakat. 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató a beszámolót nem kívánja kiegészíteni, úgy gondolja, hogy amit 
fontosnak tartott az belekerült, a kérdésekre szívesen válaszol. Szeretné azonban megragadni az 
alkalmat és megköszöni az önkormányzat egész éves támogatását, reméli, hogy a jövőben is 
számíthatnak a segítségükre, mert nélkülük nem működhetne az iskola ilyen zökkenőmentesen. 
 
Babos Attila polgármester köszöni a beszámolót, mivel az szép részletes. Biztosítja az iskola 
támogatását a jövőben is, hiszen az iskolaépület az önkormányzaté, a gyerekek és az oktatás 
színvonala, a lehetőségek biztosítása a fontos, nem az, hogy ki a fenntartó. Kérdezi a képviselő-
testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése az igazgató asszonyhoz. 
 
Szabó Géza képviselő érdeklődő jelleggel kérdezi, hogy a mi a különbség a szakgimnázium, a 
gimnázium és szakközépiskola között. 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató elmondja, hogy gyakorlatilag csak az elnevezések változtak, a 
valamikori szakmunkásképző iskola új neve szakközépiskola lett, a szakgimnázium elnevezés 
most a valamikori szakközépiskolát takarja, a gimnáziumi megnevezés maradt változatlan. Nem 
tartja jónak az új fogalmi meghatározásokat, vannak szülők, akik nem tudják értelmezni és 
tévedésben vannak, hogy akkor most milyen típusú iskolába is fog járni az ő gyermekük. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a 8. osztályosok év végi vizsgája az központi előírás vagy 
helyi döntés. 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató válaszol, hogy ez saját döntése volt a nevelőtestületnek, mivel 
évről évre azt tapasztalták, hogy a végzős diákok a félévkor lezajló felvételik után már nem akartak 
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tanulni, így egyfajta kényszerítő erőt is jelentenek ezek az év végi vizsgák. A főbb tantárgyakból 
volt szóbeli és írábeli számonkérés is. Mivel azonban az utóbbi években nagyon megemelkede tt a 
központi vizsgák és kompetenciamérések száma, így a szakpedagógusokkal történt egyezetetést 
követően eldöntötték, hogy adott tantárgyból csak szóbeli vagy csak írásbeli vizsgát kell tenniük a 
diákoknak. 
 
Csala László képviselő érdeklődés szintjén kérdezi, hogy a kompetenciafelmérések a számok 
tükrében azt mutatják, hogy a falusi iskola az átlag alapján mindig gyengébb, mint a városi, 
fővárosi, vajon mi lehet ennek az oka. 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató elmondja, hogy a fővárosi átlag a megyeihez képest is mindig 
magasabb. A dunaszegi iskolában a pedagógusok mindig betartják az előírásokat, ezek a 
kompetencia eredmények a gyerekek tényleges tudását tükrözik. Véleménye szerint a tanulók 
teljesítménye kiegyensúlyozott, az országos átlagot kicsivel mindig meghaladó. Elmondja még, 
hogy ezekbe az átlagszámításokba beleveszik a szülők által névtelenül kitöltött kérdőíveket, 
melyek alapján megállapítanak egy előírt követelményszintet és ezek viszonyszáma alapján és a 
gyermekek kompetenciaeredménye alapján számolják az átlagot. Tehát az iskolai átlagok nem 
feltétlenül a tényleges tudásbéli különbségeket mutatják. 
 
Babos Attila polgármester köszöni a beszámolót, köszöni, hogy a korábban együtt kidolgozott 
elképzeléseket viszi tovább az iskola annak ellenére, hogy nem az önkormányzat a fenntartó. 
Köszöni a tantestület elmúlt éves munkáját is. 
 
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 
138/2016. (VI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola 2015/2016. oktatási évre 
vonatkozó tájékoztatóját a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Battyányiné Varga Mária igazgató 
Határidő: azonnal 

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

 
Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, kérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, felvetése. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mennyire lehet az igényeket figyelembe venni az ételek 
összeállításánál. 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató elmondja, hogy írásbeli igényfelmérés nincs, szóbeli 
visszajelzés történik. Ezeket szokták továbbítani a szolgáltató felé, véleménye szerint a 
lehetőségekhez képest igyekeznek figyelembe venni. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy szigorú előírások vannak a reformétkeztetésben, 
mennyiségi norma, az étel változatos legyen, olcsó is legyen, finom is, ezt nagyon nehéz 
teljesíteni. 
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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 
139/2016. (VI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés helyzetéről szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató 18:40 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
4.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés településrendezési eszköz módosításáról (Országút-Tölháti-Telefonos utca által 

határolt telektömb) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, melynek tárgya Dunaszeg község 
településrendezési eszközök módosításának (msz.: 16009) elfogadása. 
 
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 
140/2016. (VI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településszerkezeti tervet az RT-1 tervszámú, 16009 
munkaszámú és M = 1:5.000 méretarányú terv szerint 
módosítja. A határozat csak a fent említett tervlappal együtt 
alkalmazható. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 
6/2016. (VII. 4.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
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b) Döntés Oroszi Lajos kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát, továbbá vázolja a 
lehetőségeket, miszerint szóba jöhetne az elutasított vételi ajánlaton kívül az elbirtoklás, a 
kisajátítás, használati szerződés. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy mi lehetne a megoldás. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a járdával érintett két másik ingatlan tulajdonosát 
keresse meg az önkormányzat, ők ugyanis továbbra is fenntartják azon álláspontjukat, miszerint az 
önkormányzattal való szóbeli megállapodás alapján került a járda az ingatlanukra és továbbra is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a járda a helyén maradjon. 
 
Szabó Péter képviselő is azon a véleményen van, hogy a megállapodás felé kell elindulni. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző javasolja írásban rögzíteni, hogy a mostani állapot egy szóbeli 
megállapodáson alapult, amit Oroszi Lajos az önkormányzat felé tett nyilatkozatával egyoldalúan 
felbontott. Tájékoztatni kell ugyanakkor a tulajdonost, hogy az általa vélt épületkárosodás nem 
állhatott be attól, amit ő korábbi levelében észrevételezett, azaz a járda semmiképpen nem 
okozhatta az épület károsodását, főleg nem ennyi eltelt év távlatából. Itt vélhetően arról van szó, 
hogy Oroszi úr engedély nélküli építkezése miatt kiszabott építésügyi bírság összegét próbálja az 
önkormányzaton valamilyen címszóval érvényesíteni. 
 
Bartha Gusztáv képviselő javasolja, hogy azt is írják meg a tulajdonosnak, hogy a járda 
kialakításával, amibe korábban ő is belegyezett, az ő ingatlanjának értékét is növelték, hiszen ezek 
az ingatlanok kereskedelmi célúak, függetlenül attól, hogy Oroszi úr azt köztudomásúan lakás 
céljára is hasznosítja mindenfajta engedély nélkül. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy annak idején maga a telekkialakítás is Oroszi Lajos 
kívánságának megfelelően történt. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy miért nem állítják vissza a telek eredeti állapotát. 
 
Babos Attila polgármester ezt nem javasolja, hiszen a járda a lakosság kérésére került éppen ott 
kialakításra. A másik két járdával érintett telek tulajdonosa tanúsítani tudja, hogy a járdakialakítás 
az összes tulajdonos belegyezésével történt. 
 
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 
141/2016. (VI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a Dunaszeg, Liget u. 28. (398/9 hrsz.) szám 
alatti, Oroszi Lajos tulajdonában álló épület vélt károsodását az 
ingatlant érintő, a tulajdonos beleegyezésével megépített járda 
nem okozhatta, ezen kárt nem ismeri el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzati járdával érintett ingatlanterületek tekintetében az 
ingatlantulajdonosokkal egyeztetést folytasson le és a 
megnyugtató megoldás megtalálása érdekében tárgyalást 
kezdeményezzen. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
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c) Döntés Dunaszeg Sportegyesület bérleti szerződéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint a sportegyesülettel 2015. 
augusztus 24-én kötött bérleti szerződést a képviselő-testületnek a kifizetést megelőzően jóvá kell 
hagynia. 
 
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 
142/2016. (VI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg Sportegyesület (9174 Dunaszeg, Országút utca 51.; 
képviseli: Borbényi András elnök) és Dunaszeg Község 
Önkormányzata (9174 Dunaszeg, Országút utca 6.; képviseli: 
Babos Attila polgármester) képviselői által 2015. augusztus 24-i 
keltezéssel aláírt bérleti szerződést a mellékelt tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
d) Döntés Dunaszeg 027/3 hrsz. szántóterület belterületbe vonásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint a Dunaszeg, 027/3 hrsz-ú 
földrészlet megosztását követően kialakított 027/66 helyrajzi számú terület belterületbe 
csatolásához kell a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozata. Tájékoztatást ad arról, hogy az 
előzetes egyeztetések szerint ez az eljárás nem jár a rendezési terv módosításával. 
 
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 
143/2016. (VI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nagy Zoltán és Bakosné Polgár Ildikó tulajdonosok 
képviseletében eljáró Simon Imre okleveles erdőmérnök (9172 
Győrzámoly, Béke u. 11.) kérelmére hozzájárul a 12-1/2016. 
munkaszámú változási vázrajz alapján Dunaszeg, 027/66 
helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásához. A változás 
után kialakuló kivett, beépítetlen terület új helyrajzi száma: 740. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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e) Döntés iskolakezdési támogatásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat minden évben 
hozzájárult anyagilag a dunaszegi tanulók iskolakezdéséhez, számukra megvásárolta a szükséges 
füzetcsomagot. Javasolja, hogy az önkormányzat az idei tanév során is így járjon el. 
 
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 
144/2016. (VI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó, dunaszegi 
lakóhellyel rendelkező tanulók részére az iskolakezdéshez 
szükséges füzetcsomag megvásárlását az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
f) Döntés Nagy András kérelméről villamos földkábel elhelyezésével kapcsolatban 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint Nagy András kérelmező 
közterületen szeretne villanyórát elhelyeztetni, ahonnan be kívánja húzni a közterület alatt a 
villanyvezetéket a saját telkére. Elmondja, hogy a szükséges közműnyilatkozatok beszerzésre 
kerültek, a mérésügyi osztállyal megtörtént az egyeztetés, amennyiben megvalósításra kerül a sor, 
az önkormányzat által is ismert vállalkozás lenne a kivitelező. Ugyanakkor az elhelyezéssel 
kapcsolatban jogi kérdések merülnek fel, hiszen egy alapos megállapodásban szükséges tisztázni 
azokat a részleteket, amelyek alapján a vezeték sorsa a későbbiekben is egyértelműen 
rendezettnek tekinthető. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy miért közterületen akar mérőórát elhelyeztetni. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy nyilván költséghatékonyabb megoldásnak ítéli, mint a 
már meglévő oszlopról bevezettetni. Véleménye szerint azonban sok kérdést vet fel ez a 
megoldás, többek között, hogy kié a vezeték, ki felel érte, ki tartja karban. Pontos közműtérkép, 
kiviteli terv kell. 
 
Babos Attila polgármester szerint egy megállapodásra is szükség lesz majd, hogy meghibásodás 
esetén ki felel a vezetékért, ki végzi a javítást és kit terhel a hozzá kapcsolódó összes kiadás. 
Számára azonban felmerül egy további kérdés is, hogy ha ez most engedélyezésre kerül, akkor a 
későbbiekben lehet-e számítani további ehhez hasonló lakossági kérelmekre. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy elvi hozzájárulás kerüljön kiadásra mindaddig, amíg a 
kérelmező be nem nyújtja a kiviteli terveket és az ügyvéd által elkészített megállapodást. 
 
Bartha Gusztáv képviselő is azon az állásponton van, hogy részletesen kidolgozott szerződést kell 
a kérelmezővel kötni, minden a későbbiekben esetlegesen felmerülő kérdés vonatkozásában, 
továbbá a kérelmező csatolja be a szükséges tervdokumentációt és majd azok áttanulmányozását 
követően szülessen érdemi döntés a polgármester által. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
145/2016. (VI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nagy András, 9174 Dunaszeg, Iskola utca 11. szám alatti lakos 
kérelméhez, a Dunaszeg 011/3 helyrajzi számú ingatlan 
villamosenergia-ellátásához szükséges, közterületen történő 
mérőóra elhelyezéshez és közterület alatt történő földkábel 
elvezetéshez elvi hozzájárulását adja azzal, hogy felhívja a 
kérelmezőt arra, hogy a végleges tulajdonosi hozzájáruláshoz 
pontos kiviteli tervdokumentációt és változási vázrajzot 
mellékeljen, továbbá készíttessen és nyújtson be 
együttműködési megállapodás tervezetet a földkábel és 
mérőóra javítási, karbantartási munkálataival és egyéb 
költségeivel kapcsolatos felelősségvállalás tekintetében. 
A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy érdemi 
döntés csak a kért dokumentumok beérkezése után, azok 
áttanulmányozását követően hozható, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a mérőóra és a földkábel elhelyezésével 
kapcsolatos eseti tulajdonosi döntést a szükséges 
dokumentumok benyújtását követően a Képviselő-testület 
nevében meghozza. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12-14. 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 
146/2016. (VI. 28.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 48/2016. (III. 21.), 63/2016. (III. 21.), 88/2016. (IV. 
25.), 90/2016. (IV. 25.), 91/2016. (IV. 25.), 92/2016. (IV. 25.), 
94/2016. (IV. 25.), 125/2016. (V. 23.), 127/2016. (V. 23.), 
128/2016. (V. 23.), 133/2016. (V. 23), 134/2016. (V. 23.) számú 
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, valamint a 
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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 
147/2016. (VI. 28.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/893-1/2016. és I/1059-1/2016. 
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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
148/2016. (VI. 28.) határozata 

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

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a közterületeket, buszmegállókat elárasztó plakát és 
egyéb hirdetmények kiragasztása ügyében az önkormányzat hozzon tiltó rendelkezéseket, 
amelyek kidolgozásával megbízza a jegyzőt. Vannak hirdetőtáblák a településen, több helyen is, 
azok hivatottak a köztájékoztatás célját szolgálni. Felháborítónak találja, hogy például a 
buszmegállókat is összeragasztják. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal átfogó ellenőrzéseket tartott az 
önkormányzatok helyi építési szabályzatát illetően, szinte kivétel nélkül, mindenhol találtak 
kifogásolni valót, így a településen is módosítani kell a településrendezési eszközöket. 
 
Nagy Károly alpolgármester jelzi, hogy nyáron este kilenckor, amikor még javában világos van, 
bekapcsol a közvilágítás, teljesen feleslegesen. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy már jelezte a problémát a szolgáltatónak. 
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