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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-7/2015. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. április 27-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 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: dr. Szigethy Balázs jegyző 

 
Meghívottként részt vett az ülésen:  
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 
Ratku Anita 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 meghívó szerinti 4. napirend (Döntést 
igénylő ügyek) a) pontjaként felveszi az Intézményvezetői pályázat véleményezése, b) pontjaként 
a Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola működtetéséről, c) pontjaként a Döntés falubusz 
pályázatról, d) pontjaként a Döntés a testületi ülés időpontjának módosításáról elnevezésű 

napirendi pontokat. A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
2.) Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés 

elfogadása 
3.) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 
4.) Döntést igénylő ügyek 

a) Intézményvezetői pályázat véleményezése 
b) Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola működtetéséről 
c) Döntés falubusz pályázatról 
d) Döntés a testületi ülés időpontjának módosításáról 

5.) 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 
60/2015. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nyilvános ülés napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 

 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Megkérdezi Kiss Józsefné pénzügyi-
gazdálkodási előadótól, hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját, történt-e bármi változás az 
elkészítés óta? 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó a kérdésre válaszolva: változás nem történt, nincs 
kiegészítenivalója. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot a 
Pénzügyi Biztosság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Javasolja a rendelet elfogadását az 
előterjesztett tartalommal. 
 
A napirendi ponttal 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 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló 
6/2015. (V. 20.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 

 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 
 

Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, egyúttal javasolja annak elfogadását. 
 
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 
61/2015. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről és az intézkedési 
terv végrehajtásáról szóló tájékoztatást, valamint az éves belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

 
Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról 
szóló rendelet megalkotása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos beszámolót, továbbá elmondja, hogy a Pénzügyi 
Bizottság az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadását a melléklet szerinti 
tartalommal a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. Kiss Józsefné pénzügyi-
gazdálkodási előadótól kérdezi, hogy van-e bármi kiegészítenivaló? 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó válaszában elmondja, hogy nincs kiegészítenivaló. 
 
Babos Attila polgármester megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e kérdésük ezzel 
kapcsolatban? 
 
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 
62/2015. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, valamint a 2014. évi 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
7/2015. (V. 20.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Intézményvezetői pályázat véleményezése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 

Babos Attila polgármester előadja, hogy javaslattételi lehetősége van a Képviselő-testületnek a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására a pályázó 
tekintetében, mivel letelt az öt éves megbízatása és a KLIK Győri Tankerülete, mint működtető 
kiírta a pályázatot erre vonatkozólag. Egy pályázat érkezett a KLIK-hez Battyányiné Varga Mária 
által és az önkormányzatot kérdezik, hogy vannak-e a pályázóval kapcsolatos fenntartások, 
kinevezését a testület támogatja-e. A KILIK megküldte a pályázati anyagát. 
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Szabó Péter képviselő tesz fel egy kérdést: elfogadja-e a tantestület Battyányiné Varga Mária 
személyét? 
 
Babos Attila polgármester erre válaszolva elmondja, hogy igen, teljes mértékben elfogadják. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy milyen a viszonya a tantestületnek az önkormányzattal, illetve 
a tantestületnek a községgel, mióta a KLIK az üzemeltető? 
 
Babos Attila polgármester válasza: olyan szempontból nem érződik változás, hogy az üzemeltetési 
feladatokban továbbra is szerepet játszik az önkormányzat. Legutóbb az önkormányzattól kértek 
árajánlatot fűnyírással kapcsolatban, melyre a minap érkezett e-mailben válasz, hogy mi nyertük 
meg ezt a feladatot. 
 
Babos Attila polgármester javasolja Battyányiné Varga Mária pályázatának támogatását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
63/2015. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola 
intézményvezetői feladatainak ellátására pályázó Battyányiné 
Varga Mária személyét, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy 
az ezzel kapcsolatos véleményt küldje meg a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete részére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 
b) Döntés a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola működtetéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az írásos előterjesztést,miszerint módosították a köznevelési 
törvényt és a helyi önkormányzati képviselők választását követő június 15. napjáig nyilatkozni kell 
a Képviselő-testületnek az iskola működtetésével kapcsolatban. 3000 fő lakos felett az 
önkormányzatnak kell működtetnie és arra kell kérvényt benyújtania, hogy nem akarja valamilyen 
oknál fogva ezt vállalni. 3000 lakos alatt alapesetben a KLIK működtet, amennyiben az 
önkormányzat ezt át szeretné vállalni, akkor ehhez külön eljárást kell kezdeményezni. 
 
Babos Attila polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a döntés öt évre szól, továbbá ahogy 
az eddigiekben is, továbbra is segíteni fogjuk az iskolát lehetőségeinkhez mérten. Javaslom, hogy 
maradjon minden a régiben, a KLIK működtesse az iskolát. Van-e kérdés, más javaslat? 
 
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 
64/2015. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő épületben működő, az állami 
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intézményfenntartó központ fenntartásában lévő Dunaszegi 
Körzeti Általános Iskola működtetői feladatait 2015. szeptember 
1. napjától nem kívánja átvállalni. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 

 
 
c) Döntés falubusz pályázatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 

Babos Attila polgármester elmondja, hogy elérkezett a lehetőség, hogy a település falubuszra 
pályázzon. Hudi-Kadler Zsuzsanna települési referens készített egy összeállítást a pályázati 
feltételekről, azokat azonban eléggé megszigorították. Minimálisan 25 pontot kell elérni, aminél 
nem is nagyon tudunk többet, így pedig elég kicsi a valószínűsége, hogy sikerülni fog. A pályázatot 
a Sportegyesület nyújtja be, az ő esetükben a támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján 
jóváhagyott összes elszámolható kiadás 100%-a. A támogatás vissza nem térítendő jellegű. Az 
elszámolható nettó kiadások összege: 8.000.000 forint. Nem tudjuk pontosan, hogy mit fognak 
figyelembe venni a pályázat elbírálásánál. Egyelőre abban maradtunk, hogy mindenképpen meg 
kell keresni a cégeket árajánlat céljából, hogy ebből a 8.000.000 forintból milyen buszt tudnak 
összeállítani. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a mai nappal pár árajánlat be is érkezett. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a falubusznál egyéb, más anyagi vonzatokat is 
számításba kell venni, úgy mint pl. garázs építése, ezenkívül vannak kötelezően előírt 
felszerelések, amelyeket biztosítani kell. A kérdés az, hogy mindezekkel együtt belefér-e a 
8.000.000 forintba. Az erre vonatkozó számításokat Hudi-Kadler Zsuzsanna elvégzi. Javaslom, 
hogy támogassuk a Sportegyesület pályázatát, és ha megnyerik, az önkormányzat megállapodást 
köt velük, ezzel segítséget nyújtva a lakosságnak a különböző szolgáltatások igénybevételéhez. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy ha megnyeri a Sportegyesület a pályázatot, az kizáró ok 
lehet-e abban az esetben, ha a későbbiekben a település egy nagyobb falubuszra szeretne 
pályázni? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző a kérdésre válaszolva: lehet kizáró ok, de a későbbiekben az 
önkormányzat is beadhatja a pályázatát. 
 
Csala László képviselő hozzászólásában megjegyzi, hogy a költségeknél gondolni kell a kötelező 
biztosításra és a Casco-ra is. 
 
Nagy Károly alpolgármester elmondja: ha lesz konkrét árajánlat, többet tudunk. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy kössék meg a Sportegyesülettel a megállapodást. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
65/2015. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg SE – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű – pályázatát 
támogatja, egyúttal az együttműködési megállapodást a 
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mellékelt tartalommal jóváhagyja, valamint felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
d) Döntés testületi ülés időpontjának módosításáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester javaslatot tesz a 2015. május 18. napjára tervezett Képviselő-testületi 
ülés 2015. május 26. napjára történő megváltoztatására. 
 
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 
66/2015. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. május hónapban tartandó képviselő-testületi ülés 
időpontjának módosítását elfogadja, mely szerint a testületi ülés 
új időpontja 2015. május 26. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
 
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 szóló beszámoló 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 
67/2015. (IV. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 33/2015. (III. 30.), 34/2015. (III. 30.), 35/2015. (III. 
30.), 36/2015. (III. 30.), 37/2015. (III. 30.), 38/2015. (III. 30.), 
41/2015. (III. 30.), 43/2015. (III. 30.), 44/2015. (III. 30.), 
45/2015. (III. 30.), 47/2015. (III. 30.), 49/2015. (III. 30.), 
54/2015. (III. 30.), 55/2015. (III. 30.), 56/2015. (III. 30.), 
57/2015. (III. 30.), 58/2015. (III. 30.), 59/2015. (III. 30.) 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 
68/2015. (IV. 27.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/502-1/2015., I/569-1/2015. számú, 
átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló 
polgármesteri beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
 
Babos Attila polgármester az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet: 
 
A 2015. március 30-i testületi ülésen megtárgyalt erdőgazdálkodó ügyében változás történt, mivel 
a jogszabály szerint csak az lehet erdőgazdálkodó, akinek tulajdona van a területben. Bekő 
Zsoltnak azonban nincs, így változtatás vált szükségessé, mely szerint – önkormányzati ingatlan 
lévén – a polgármester került bejegyzésre erdőgazdálkodónak, az erdész személye a döntéshez 
képest változatlan maradt. 
 
A Dunaszeg (Gyulamajor), 720 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban Böcskei 
Gábor felhívott telefonon azzal a kérdéssel, hogy lehetséges-e benzinkút építése erre a területre. 
Megérdeklődtem, hogy lehetséges lenne, az értékbecslés árát is megmutattam neki, azonban 
azóta nem jelentkezett, válasz egyelőre nem érkezett. 
 
Babos Attila polgármester tájékoztató jelleggel elmondja: a volt presszó tulajdonosai megkerestek 
azzal, hogy nagyon kevés pénzért felajánlanák, azaz eladnák a falunak az ingatlant. Elmondtam 
nekik, hogy ebben nem dönthetek, írja meg ezt hivatalos levélben a képviselő-testületnek címezve, 
hogy mit ajánl. Véleményem szerint akkor érdemes vele foglalkozni, ha telekárban odaadja. 
 
A Duna-nappal kapcsolatban előzetes tárgyalásokat folytattam, itt lesz Dunaszegen, de a pontos 
programot még nem tudom megmondani, annak a szervezése folyamatban van. Időpontja: 2015. 
június 26-a (péntek) délután 14 óra. A programokba az óvodásokat próbáljuk meg bevonni, hogy 
fontosnak tartsák a környezetvédelmet, a víz védelmét, közelségét. Ha bővebb információ lesz, 
közölni fogom. 
 
A következő hónapban megrendezésre kerül a falunap is, május 30-án. A programokat Szabóné 
Jámbor Szilvia (IKSZT vezető) állította össze. Javaslom a programok áttekintését, illetve várom a 
további ötleteket, esetleges más javaslatokat. 
 
Babos Attila polgármester a Quaestor-üggyel kapcsolatosan tájékoztatásul elmondja, hogy az 
önkormányzat elküldte a hitelezői igényét, amellyel együtt benyújtottuk az összes rendelkezésre 
álló iratot és igazolást. Mindezeket a Belügyminisztérium is bekérte, azonban onnan válasz nem 
érkezett, a felhasználás célját sem közölték, ellenben értesítést kaptunk az Állami Számvevőszék 
ellenőrzéséről. 
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