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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
 
I/1-25/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. december 5-én 17:30 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: 

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 Cseh Gábor képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi 
„Döntés közterületi helyi közutak fejlesztéséről, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséről”, „Döntés a 
Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működtetési 
kiadásairól”, „Döntés intézményvezető-helyettesi álláshely létrehozásáról” napirendeket. A rendes, 

nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, tekintettel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottakra. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés közterületi helyi közutak fejlesztéséről, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséről 

b) Döntés a Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság működtetési kiadásairól 

c) Döntés intézményvezető-helyettesi álláshely létrehozásáról 
2.) 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 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 
256/2016. (XII. 5.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. december 5-i rendes, nyilvános testületi ülés 
napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat 
szerint elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés közterületi helyi közutak fejlesztéséről, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
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 
257/2016. (XII. 5.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy Dunaszeg Község Önkormányzata a 
Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 közterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése elnevezésű felhívás 2. célterületére 
pályázatot nyújtson be Dunaszentpál Község 
Önkormányzatával közösen konzorciumban, legfeljebb 20 millió 
forint támogatási összegig. 
Dunaszeg község vonatkozásban a fejlesztés megvalósítási 
helye: 9174 Dunaszeg, Országút utca 6.; hrsz.: 356/8. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
előkészítésére, aláírására és benyújtására. A Képviselő-testület 
a pályázati felhívásban meghatározott 25 %-os önrészt, 
Dunaszeg település esetében legfeljebb 2,5 millió forintot, 
valamint az előkészítés során felmerülő költségeket az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
b) Döntés a Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

működtetési kiadásairól 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Kft. ebben az évben bevételre még nem tudott szert 
tenni, kiadásai viszont voltak, főleg bérjellegű kifizetések, ezért szükséges a működési kiadásokra 
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felhasznált törzstőke feltöltése. 
 
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 
258/2016. (XII. 5.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Dunaszegi 
Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; képviseli: Szeredi Ottó 
ügyvezető) részére, a törzstőke összegének folyamatos 
biztosítása érdekében, az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint 
pótbefizetést rendel el. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
c) Döntés intézményvezető-helyettesi álláshely létrehozásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
259/2016. (XII. 5.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. 
mellékletében meghatározott, az óvodában alkalmazott vezetők 
kötelező létszámára vonatkozó előírás alapján a Dunaszegi 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményben 
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) álláshely 
létesítését támogatja. A kiválasztással és kinevezéssel 
kapcsolatos feladatokat az intézményvezető, mint munkáltató 
látja el a hatályos jogszabályi előírások alapján. A Képviselő-
testület az intézményvezető-helyettesre vonatkozó vezetői 
pótlék mértékét a jogszabályi minimumban állapítja meg. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: folyamatos 

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

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

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
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