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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-12/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. június 26-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 
Farkas Tiborné intézményvezető, Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
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 Csala László és Szabó Péter képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé 
felveszi „Döntés Nagy István kérelméről”, „Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület 
kérelméről” és „Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázatról” 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.) Döntés iskolakezdési támogatásról 
5.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés Nagy István kérelméről 
b) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről 
c) Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázatról 

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 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 
100/2017. (VI. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. június 26-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 köszönti a vendégelőadókat, köszöni, hogy jelenlétükkel megtisztelték a 
testületet, ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki megkapott. Elmondja, 
hogy a beszámolók időre elkészültek, részletesek, kérdezi az előterjesztőket, kívánnak-e szóbeli 
kiegészítést tenni.  
 
Farkas Tiborné intézményvezető nem kívánja kiegészíteni a leírtakat. 
 
Babos Attila polgármester kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése. 
 
Szabó Géza képviselő megjegyzi, hogy számára a 17 logopédiai ellátásban részesülő gyermek 
nagyon soknak tűnik. Mi lehet ennek az oka? 
 
Farkas Tiborné intézményvezető válaszol, hogy sajnos nagyon sok a beszédhibás kisgyermek, 
valamint eddig csak az iskolába készülő gyermekeket vizsgálták, ez a szám azonban a kis- és 
középső csoportban kiszűrt gyermekeket is tartalmazza. Az a tapasztalat, hogy keveset 
beszélgetnek otthon a gyermekekkel a szülők, sok a tévé, az okostelefon, a táblagép. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy amennyiben nincs több kérdés, ő még annyi észrevételt 
tenne az óvodavezető felé, hogy a táblázatok a beszámolóba legyenek beledolgozva, ne különálló 
mellékletként szerepeljenek, valamint a munkatervben jövőre szeretné látni, hogy melyik kolléga 
milyen továbbképzésen, milyen konferencián vesz részt. 
Fontosnak tartja, hogy a településről ki- és beköltözők milyen véleményt formálnak, visznek 
tovább, adnak át, kapnak a gyermekeiket ide járató szülőktől, szeretné, hogy a környék 
színvonalas, minőségileg kiemelkedő óvodája legyen a dunaszegi. 
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 
101/2017. (VI. 26.) határozata 

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

 Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: azonnal 
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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 
102/2017. (VI. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. 
nevelési évre vonatkozó óvodai beszámolóját és a 2017/2018. 
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 

 
Battyányiné Varga Mária igazgató nem kívánja kiegészíteni a leírtakat, ugyanakkor elmondja, hogy 
a tankerület másfajta beszámolót kér, de azért az önkormányzat felé igyekezett a korábbi, 
részletesebb, szöveges formát megtartani. Ha kérdés van, azokra szívesen válaszol. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mit jelent pontosan az SNI és BTN rövidítés, és hogy az ilyen 
diagnózissal rendelkező gyermekek 15%-os aránya mennyire számít normális értéknek. Sokallja. 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató válaszol, hogy az SNI a sajátos nevelési igényű gyermekeket 
jelenti, pl. diszgráfia, diszkalkulia stb. Ők könnyítésként használhatnak eszközöket, mint pl. 
számológép, vagy egy-egy feladatra több időt kaphatnak, szóbeli felelet helyett írásban is számot 
adhatnak tudásukról, vagy éppen pont fordítva. Ezt próbálják a pedagógusok megértetni a 
szülőkkel is, hogy ez nem hátrány, hanem egyfajta segítség a gyermek számára. A BTN a 
beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő diagnózis, de bármennyire hihetetlen, ebbe 
beletartoznak a tehetséggondozásra szoruló gyermekek is. 
Sajnos a mai felgyorsult világban a gyerekek is fel vannak pörögve, nem tudják magukat lekötni. 
A többi iskolához képest nem magas ez a szám, normális érték. 
 
Szabó Géza képviselő jelzi, hogy az étkeztetés színvonaláról, minőségéről nem olvasott a 
beszámolóban, kérdezi, hogy mit lehet erről elmondani. 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató elmondja, hogy egyre több gyermeket íratnak be háromszori 
étkezésre. Az ételek minősége szerinte jó, az egészséges életmódhoz alkalmazkodik. Sótlanul 
főznek ez tény, ezt néha hiányolják a gyermekek. Bőségesen kapnak tízórait és uzsonnát is. Az 
óvoda ebédlőjében történik az étkezés, szoktak adódni néha kisebb problémák, de ez azonnal 
jelzésre kerül az üzemeltető felé és eddig még mindent meg lehetett velük beszélni. 
 
Bartha Gusztáv képviselő jelzi, hogy nagyon örült neki, hogy az internet előnyeit kihasználva az 
iskola a közösségi oldalon fényképeket tett közzé a napközis táborról. Abszolút pozitív kicsengése 
volt, értékes, értelmes szülői hozzászólásokkal. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy a néptánc-moderntánc tanfolyam, ha nem önköltséges lenne, 
számíthatnának-e nagyobb létszámú részvételre. 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató véleménye szerint nem. 
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Nagy Károly alpolgármester kérdezi, hogy milyen volt az iskolaudvari játszótér fogadtatása. 
 
Battyányiné Varga Mária igazgató válaszol, hogy nagyon pozitív, maximális a kihasználtság, ismét 
köszöni az önkormányzat támogatását. Még egy kültéri ping-pong asztalt szeretnének majd a 
későbbiekben beszerezni. 
 
Babos Attila polgármester köszöni szépen a beszámolókat, az intézményvezetők munkáját. 
 
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 
103/2017. (VI. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola 2016/2017. 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. 
 
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 
104/2017. (VI. 26.) 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 és Farkas Tiborné intézményvezető 18:45 órakor távozott a 
képviselő-testületi ülésről. 

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

 
Döntés iskolakezdési támogatásról 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, kérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, felvetése. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
105/2017. (VI. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigetköz.Net Kft. (9172 Győrzámoly, Erdősor u. 16.) mellékelt 
árajánlata alapján a Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó, 
dunaszegi lakóhellyel rendelkező tanulók részére az 
iskolakezdéshez szükséges füzetcsomag megvásárlását 
705.102 Ft összegben az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
 
5.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés Nagy István kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, miszerint az önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlant a kérelmező csak részben, telekmegosztást követően szeretné 
megvásárolni, alacsonyabb összegért, mint a korábban megállapított vételár. 
 
Szabó Péter képviselő nem javasolja az ingatlan megosztását, véleménye szerint osztatlanul 
sokkal nagyobb eséllyel lehet eladni. 
 
Csala László képviselő megjegyzésként elmondja, hogy az ingatlanon álló ház állaga sajnos csak 
romlik az idő elteltével, de ő sem javasolja a megosztást. 
 
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 
106/2017. (VI. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elutasítja Nagy István, 9024 Győr, Illyés Gyula u. 8. szám alatti 
lakos kérelmét. A Képviselő-testület nem kívánja a 9174 
Dunaszeg, Arany János utca 7. szám alatti, 519 hrsz-ú ingatlant 
megosztani. Nevezett ingatlant a Képviselő-testület korábbi, 
199/2016. (X. 25.) számú határozatában foglaltak alapján lehet 
megvásárolni vagy az ingatlan egészére árajánlatot tenni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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b) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, miszerint a Dunaszegiek Egymásért 
Egyesülete nyárzáró rendezvény céljából a faluközpontban található parkot szeretné használatra 
kérni. A program a Hotel Menthol musical lenne, a Dunaszegi Színjátszó Kör előadásában. A 
parkban kerülne felépítésre a színpad, a büfé a kosárpályán üzemelne. 
Az ötlet jó, támogatja, helyszínnek azonban a sportpályát javasolja. Indoklásként elmondja, hogy a 
parkban nincs megoldva az áramellátás, annak külön költségei vannak. A másik nagy problémát a 
színpad és a technika helyszínre történő beszállításában látja. A parkot keresztülszelő utakat fa 
ágyásszegély övezi, ami miatt annak sérülése nélkül gépjárművel nem közelíthető meg a helyszín. 
 
Bartha Gusztáv képviselő is a sportpályát tartja ideálisabb helyszínnek, ott adottak a feltételek. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy akkor tudja elképzelni a jóváhagyást, ha kézi erővel 
behordják a kellékeket. De egy színpadot, a hozzá tartozó fény- és hangtechnikát, valamint a 
büféhez hűtőket, asztalokat, pultokat darabokban, kézi erővel behordani véleménye szerint nem 
kis feladat. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy ha ezt vállalják a szervezők és az esetlegesen keletkező 
károk helyreállítását is, akkor megfontolandó a kérés. 
 
Szabó Géza képviselő kéri, hogy akkor szedjék össze a feltételeket, melyeknek eleget kell tenni, 
hogy maradhasson az eredtileg kért helyszín és hozzanak elvi döntést. 
 
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 
107/2017. (VI. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegiek Egymásért Egyesület kérelméről szóló döntést 
elnapolja, a munkaterv szerinti soron következő ülésig. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
Dunaszegiek Egymásért Egyesület képviselőjével, Vadász 
Zoltánnal egyeztessen a rendezvény kapcsán felmerült 
szervezési, kivitelezési, vállalási kérdések tekintetében. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, 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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
108/2017. (VI. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az önkormányzat támogatási igényt nyújtson 
be közművelődési érdeknövelő pályázaton a Dunaszeg, Fő 
utca 2 szám alatt található (hrsz: 398/6) Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér nagytermének hang- és fénytechnikai 
fejlesztésére. A vállalt önrész mértéke 450.000 Ft, melyet az 
önkormányzat a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9-10. melléklete.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
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 
109/2017. (VI. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a 84/2017. (V. 22.), 85/2017. (V. 22.) 87/2017. (V. 30.), 88/2017. (V. 
30.), 89/2017. (V. 30.), 90/2017. (V. 30.), 91/2017. (V. 30.), 92/2017. 
(V. 30.), 93/2017. (V. 30.), 94/2017 (V. 30.), 2017. (V. 30.), 96/2017. 
(V. 30.), 98/2017. (V. 30.), 99/2017. (V. 30.) 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 
110/2017. (VI. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2017. május 
hónapra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 
111/2017. (VI. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/1106-1/2017., I/1228-1/2017., I/1299-
1/2017., I/1353-1/2017. számú, átruházott hatáskörben hozott 
határozatokról szóló polgármesteri beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a holnapi lángfutásra a szükséges előkészületek 
megtörténtek, várják a résztvevőket. Az Ifjúság utca felújítása elkészült, a füvesítés folyamatban 
van, az árajánlatot bekérte. A településen a murvázás és kátyúzás szintén megtörtént. 
 
Nagy Károly alpolgármester jelzi, hogy az említett útfelújításnak ismét pozitív és negatív 
visszhangja is volt. Kérdezi, hogy az iskola előtti háromszög alakú tér miért lett murvás. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a kivitelező, tervező javaslatára, mivel az aszfaltot ott 
nem lehetett összevezetni másként és így ez egyfajta figyelemfelhívás, figyelmeztetés is. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy az 1401-es főút felújítása mikorra várható. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy nagy valószínűséggel csak jövőre kezdődhet, a 
csatornázási terveket engedélyeztetni kell. 
 
Bartha Gusztáv képviselő jelzi, hogy sokan az ingatlanuk előtti közterületen a parkolást 
megakadályozva nagy kődarabokat helyeznek el, mely véleménye szerint rendkívül 
balesetveszélyes, főleg sötétben. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző kéri a képviselő úr segítségét, hogy írja össze ezen ingatlanok címét. 
 
Szabó Géza képviselő jelzi, hogy a Kertalja utcánál, ahol nemrég telkek kerültek kialakításra, 10 
cm-es árkok tátonganak, nem lettek megfelelően feltöltve. 
 
Babos Attila polgármester köszöni az észrevételt, ismét jelezni fogja a kivitelezőnek. 
Elmondja még, hogy a két nyertes TOP pályázat kapcsán a szerződések aláírásra kerültek.  
 
Babos Attila polgármester a Szegi Hírek újraindítása kapcsán javasolja az ”újságíró kerestetik” 
felhívást közzétenni az interneten a lakosság körében. 
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