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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
I/240-13/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. július 31-én 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. Antal Péter 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 Csala László és Szabó Péter képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok elfogadására. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Döntést igénylő ügyek 
a) Döntés Borbély Zoltán kérelméről 
b) Döntés a Dunaszegi Sportegyesület kérelméről 
c) Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 

pályázatáról 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
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: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
117/2018. (VII. 31.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. július 31-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét és 
a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 
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Napirend tárgyalása 
 
1.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés Borbély Zoltán kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Elmondja, hogy a tervezőirodával lefolytatott előzetes egyeztetés alapján csak 
településrendezési terv módosításával vihető véghez a kérelemben foglalt módosítás. Javasolja, 
hogy ennek költségét a korábbi gyakorlathoz hasonlóan a kérelmező vállalja.   
 
Csala László képviselő megjegyzi, hogy minden évben történik ügyfél kérelmére rendezési terv 
módosítás. Lehet, hogy tanácsos volna ezeket összevárni, tekintettel a hosszú eljárásrendre és 
költségeire. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy valóban, amikor lakossági fórum keretein belül lenne rá 
lehetőség, hogy ilyen irányú kérelmeiket jelezzék, nincs érdeklődés és jelzés, ezért is indokolt az 
egyéni kérelmek ügyfél általi költségviselése.  
 
 
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 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
118/2018. (VII. 31.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tájékoztatja Borbély Zoltán és Borbélyné Jelenfi Lenke, 9174 
Dunaszeg, Bartók Béla utca 26. szám alatti lakosokat, hogy a 
Dunaszeg 296/23 hrsz-ú ingatlan telekhatárrendezéséhez 
módosítani kell Dunaszeg Község Önkormányzata 
településrendezési tervét, melynek felmerülő járulékos 
költéségei a kérelmezőt terhelik.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse.  

 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a Dunaszegi Sportegyesület kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Véleménye szerint mivel az épület és a sportpálya is az önkormányzat tulajdona és a 
bővítés más jellegű rendezvények kapcsán, más célokból is kihasználható lenne és jelenleg 
rendelkezése áll az összeg részéről támogatja a kérelmet. 
 
Szabó Géza képviselő támogatja a kérelmet egy kikötéssel. Az elektromos hálózat kerüljön úgy 
kiépítésre, hogy ha rendezvény van a pályán, könnyen elérhető, hozzáférhető, biztonságos legyen.  
 
Bartha Gusztáv képviselő elmondja, hogy a sportegyesület elnöke sokat dolgozott ezen a pályázaton 
és nagyon nagy lehetőség, hogy az MLSZ ekkora támogatással járul hozzá, mindenképpen javasolja 
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a kért összeg odaítélést.       
 
Babos Attila polgármester jelzi, hogy a Képviselő-testület tagjai közül két fő aktívan tevékenykedik a 
sportegyesületben is, ezért kérdezi, hogy kéri-e a testület, hogy Bartha Gusztáv és Cseh Gábor 
kizárásra kerüljenek a szavazásból.    
 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
119/2018. (VII. 31.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Bartha Gusztáv képviselőt sportegyesületi érintettsége miatt 
nem zárja ki a „Döntés a Dunaszegi Sportegyesület kérelméről” 
napirendi pontról történő szavazásból. 

 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 
7 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2018. (VII. 31.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Cseh Gábor képviselőt sportegyesületi érintettsége miatt nem 
zárja ki a „Döntés a Dunaszegi Sportegyesület kérelméről” 
napirendi pontról történő szavazásból. 

 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2018. (VII. 31.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Sportegyesület (székhely: 9174 Dunaszeg, Országút 
u. 51., elnök: Borbényi András) részére a sportpályán található 
öltöző új épülettel való bővítésére és a meglévő épület 
energetikai korszerűsítésre valamint a mellékelt kérelemben 
felsorolt fejlesztésekre az MLSZ 70%-os intenzitású TAO 
rendszerében elnyert 47.863.900 Ft összegű pályázati 
támogatáshoz szükséges 30%-os önrészt, azaz 20.513.100 Ft-
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ot Dunaszeg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
terhére biztosít.  
A beruházást a kérelemnek megfelelően 2019. június 30-ig be 
kell fejezni, további hosszabbításra és kiegészítő, magasabb 
összegű pénzbeli támogatásra nincs lehetőség.  
A támogatás feltétele, hogy a sportpályán kerüljön kiépítésre 
egy olyan elektromos hálózat, mely rendezvények alkalmával 
könnyen elérhető, hozzáférhető és biztonságos. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
c) Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát és felkéri Csala László és 
Szabó Péter képviselőket, hogy röviden foglalják össze a szakmai bizottság 
álláspontját. 
 
Csala László képviselő elmondja, hogy a szakmai program tartalommal és cselkevési 
tervvel való megtöltése a cél. 
 
Szabó Péter képviselő hozzáteszi, hogy a fent említettek megvalósulását pedig 
nyomon kell követni, folyamatos beszámoltatási kötelezettséget és határidőket kell 
előírni. 
 
Cseh Gábor képviselő kérdezi, hogy milyen szankciókkal lehet élni, ha ezek nem az 
elvártak szerint alakulnak. 
 
dr. Antal Péter jegyző elmondja, hogy amennyiben a vezető óvonő munkaköri 
leírásának részévé teszik ezeket a feladatköröket, akkor van lehetőség szankcionálni.  
 
 
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 következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2018. (VII. 31.) határozata 

 
1. Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Farkas Tiborné óvodavezetői munkakör betöltésére benyújtott 
érvényes pályázatát elfogadja. 
2. Farkas Tiborné a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde óvodapedagógusa részére az óvodavezetői 
munkakör betöltésére 2018. augusztus 16. napjától 2023. 
augusztus 15. napjáig terjedő időszakra magasabb vezetői 
megbízást ad. 
3. A Képviselő-testület Farkas Tiborné magasabb vezetői 
megbízásához kapcsolódóan, mint a Dunaszegi Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodavezetőjének, 2018. 
augusztus 16. napjától kezdődően 2023. augusztus 15-ig 
terjedő időszakra intézményvezetői pótlékot állapít meg, az 
illetményalap 40 %-ának megfelelő összegben. 
4. A Képviselő-testület a pályázót meghallgató háromtagú 
szakmai bizottság javaslataival egyetértve megállapítja, hogy 
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Farkas Tiborné pályázati anyagának részét képező szakmai 
program ismételt elkészítése indokolt, amelynek során abba a 
szakmai bizottság javaslatait be kell építeni. Az ismételten 
elkészített szakmai programot a Képviselő-testület részére 
annak elfogadása érdekében legkésőbb 2018. szeptember 1. 
napjáig be kell nyújtani.   
5. A 4. pont szerint elkészítendő szakmai programhoz a 
pályázati anyagban bemutatott nagyívű pedagógiai terveket 
alátámasztó, alapos, kidolgozott és a helyi sajátosságokra 
reflektáló cselekvési tervet kell csatolni, amelyben az egyes 
feladatok vonatkozásában határidőket és felelősöket is meg kell 
határozni. 
6. A Képviselő-testület a cselekvési tervben rögíztett feladatok 
megvalósításnak előre haladása vonatkozásában a folyamatos 
– negyedévenkénti – az óvodavezető személyes megjelenését 
feltételező tájékoztatásra igényt tart. Az első meghallgatás 
időpontja a Képviselő-testület 2018. szeptember 11-ei ülése. 
 
Felelős: 1. pont: -; 2-3. pontok: Babos Attila polgármester; 4-6. 
pontok: Farkas Tiborné óvodavezető 
Határidő: 1. pont: azonnal; 2. pont: 2018.08.31.; 3-6. pontok: 
értelemszerűen        

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4-6. 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 
123/2018. (VII. 31.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 32/2018. (II. 6.), 73/2018. (IV. 24.), 101/2018. (VI. 
26.), 102/2018. (VI. 26.), 103/2018. (VI. 26.), 104/2018. (VI. 26.) 
106/2018. (VI. 26.), 107/2018. (VI. 26.), 108/2018. (VI. 26.), 
109/2018. (VI. 26.), 110/2018. (VI. 26.), 112/2018. (VI. 26.), 
113/2018. (VI. 26.), 114/2018. (VI. 26.), 116/2018. (VII. 13.) 
számú lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről. 
 
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 
124/2018. (VII. 31.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/2054-2/2018. 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 
125/2018. (VII. 31.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2018. június 1. – 2018. június 31. közötti 
időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a visszaadott VP pályázat kapcsán felszabadult pénz 
felhasználásával kapcsolatban várja a javaslatokat. Közvilágítás korszerűsítés II. üteme és 
aszfaltozási munkálatokat látna fontosnak első körben. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy a Falumúzeumra is ráférne egy kis felújítás, későbbiekben 
az egyik helyiségben egy falutörténeti, néprajzi kiállítást a másikban pedig egy közösségi tér 
kialakítását tudná elképzelni. 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatást ad az egészségügyi szűrőkamion szeptember 17-18-ra 
tervezett időpontjáról. Továbbá elmondja, hogy a Településarculati Kézikönyv tartalmát illetően 
érkező kérelmek tekintetében kellene meggondolni annak módosítását. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy minden egyes lakossági kérelem miatt ne kerüljön azonnal 
módosításra a TAK, szabjanak egy határidőt, és az addig összegyűlt, összeírt témákat egyszerre 
tárgyalják. Javasolja erre az év végét, tekintettel az elfogadás napjára, évente egyszer legyen rá 
lehetőség.      
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület rendes, nyilvános ülésén további 
napirendi pontok tárgyalására nem került sor. A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, 
hogy a napirendnek megfelelően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  








