
1/8 

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-17/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. szeptember 7-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. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: - 

Borbényi András Dunaszeg SE elnöke 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 
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, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek 
közé felveszi „Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
függelékének módosításáról”; „Döntés a Szigetköz – Felső - Duna Mente Térségi Fejlesztési 
Tanács által megvalósítandó projektre benyújtott pályázat fizetési kötelezettségének teljesítéséről”; 
„Döntés a Dunaszeg, 013/4 hrsz-ú erdő véghasználatára érkezett árajánlatról”; „Döntés a 
Dunaszeg, Árpád fejedelem utca felújítási munkálataira érkezett árajánlatról”; „Döntés a Képviselő-
testület 2015. évi munkatervének módosításáról” napirendeket. A rendes, nyilvános képviselő-
testületi ülést zárt ülés követi. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 
3.) Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
4.) Dunaszeg Sportegyesület 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 
5.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati 
rendelet függelékének módosításáról 

b) Döntés a Szigetköz – Felső - Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács által 
megvalósítandó projektre benyújtott pályázat fizetési kötelezettségének 
teljesítéséről 

c) Döntés a Dunaszeg, 013/4 hrsz-ú erdő véghasználatára érkezett árajánlatról 
d) Döntés a Dunaszeg, Árpád fejedelem utca felújítási munkálataira érkezett 

árajánlatról 
e) Döntés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosításáról 
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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: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
132/2015. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. szeptember 7-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. melléklete.) 

 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

 
Babos Attila polgármester előadja, hogy az eredetileg tervezett összeg módosult a központi 
költségvetés terhére megállapított pótelőirányzatokkal, egyéb támogatásokkal, többlet 
adóbevételekkel, bevételeken és kiadásokon belüli átcsoportosításokkal. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
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 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló 
9/2015. (IX. 7.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, tájékoztatja a képviselőket, hogy az 
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri a beszámoló 
képviselő-testület általi 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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2015. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
a Képviselő-testület csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy hány tanuló kerülhet bele, mennyi keret van rá? 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy ezeket a feltételeket a Képviselő-testület fogja majd 
meghatározni. 
 
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 
134/2015. (IX. 7.) határozata 
 

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi kiírásához. 
 
A Képviselő-testület az Általános Szerződési Feltételeket 
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csatlakozási 
szándékukról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozatot küldje meg az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, a pályázatot írja ki. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
Dunaszeg Sportegyesület 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 
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Borbényi András Dunaszeg SE elnöke ismerteti az előterjesztést. 
 
Borbényi András Dunaszeg SE elnöke elmondja még, hogy a pályák színvonalának szinten tartása 
érdekében TAO-s pályázat keretein belül pályagondozó gépet szeretnének vásárolni, melyhez az 
önrész megfinanszírozása kapcsán kéri az önkormányzat segítségét. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy úgy érzi, jó kezekben van a sportegyesület, látszik egy 
koncepció, jó úton haladnak. Biztosítja a támogatásról az elnököt és köszöni a sportvezetők 
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 
135/2015. (IX. 7.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg Sportegyesület 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Borbényi András elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
Borbényi András elnök 18:57 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
5.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

függelékének módosításáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző előadja, hogy a Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének függeléke a házi segítségnyújtás 
óradíjának kiszámítása tekintetében - „a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át nem haladja meg – 100 Ft/óra” - rész ugyanezen rendelet mellékletében található 

díjszámítási táblázat értelmében felesleges, ezért javasolja a szövegrész törlését. Elmondja, hogy 
a törölni kívánt szövegrész az önkormányzati rendelet függelék részét képezi, így 
rendeletmódosítás nem szükséges. 
 
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 
136/2015. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítja Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
függelékének a házi segítségnyújtás óradíjára vonatkozó 
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részét, így az 2015. október 1. napjától az alábbi szöveggel 
marad hatályban: 
„Házi segítségnyújtás óradíja: 140 Ft/óra” 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 
b) Döntés a Szigetköz – Felső - Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósítandó 

projektre benyújtott pályázat fizetési kötelezettségének teljesítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy korábban már a 108/2015. (VI. 29.) határozattal 
megszavazta a testület a pályázathoz való csatlakozást és vállalta az ehhez kapcsolódó fizetési 
kötelezettséget is, ami a beruházás 4%-a. A polgármester elmondja, hogy nem a teljes beruházás 
4%-át kell tervezői díjként befizetni, hanem csak annak a költségnek a 4 %-át, ami engedélyezési 
kötelezettség alá esik. Ez a hajókikötő megvalósítására eső rész. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy ebben a pályázatban 32 önkormányzat vesz részt, a 
gesztor település szerepét Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata vállalta. 
Elmondta, hogy a projekt fő elemei és a célok nem változtak, részletesen ismerteti az 
önkormányzat és a gesztor között kötendő megállapodás tervezetét. Ennek fontos eleme, hogy a 
gesztor település – nyertes pályázat esetén – nem vállalta a megvalósítandó elemek egyösszegű 
előfinanszírozását. 
Elmondja, hogy ha nem nyer a pályázat, a befizetendő pénzösszeg nem vész el, mert a vízi 
létesítményről elkészített tervek az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 
Az összeg átutalásának fejében a gesztor vállalja az engedélyezési eljárás lebonyolítását, de nem 
vállalja a projekt előfinanszírozását, ezért az önkormányzatnak – nyertes pályázat esetén – a teljes 
beruházás 95%-át elő kell majd finanszírozni egyenlő részletekben (1/3-1/3-1/3). Ez várhatóan a 
2016 és a 2017-es költségvetési években lesz aktuális. Természetesen a pályázat megvalósítását 
követően ez az összeg az önkormányzat számára visszatérítésre kerül. Ugyanakkor előfordulhat 
olyan eset, hogy akár fél vagy egy évig ezt az összeget, mintegy 15 millió forintot nélkülöznünk 
kell. 
 
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 
137/2015. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Szigetköz – Felső-Duna Mente Térségi Fejlesztési 
Tanács által megvalósítandó „A Dunára és mellékfolyóira 
alapozott fenntartható turisztikai infrastruktúrafejlesztés” című 
projekt együttműködési megállapodásának aláírásához és 
nyertes pályázat esetében a mindenkori költségvetése terhére 
biztosítja a pályázat tartalma szerint a településre vetített, az 
előfinanszírozáshoz szükséges pénzeszközt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
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c) Döntés a Dunaszeg, 013/4 hrsz-ú erdő véghasználatára érkezett árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az árajánlat 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 
138/2015. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Jagd & Waldmeister Kft. árajánlatát, a Dunaszeg 
Petőfi utcai 013/4 helyrajzi számú, 13H jelű, önkormányzati 
tulajdonú erdő véghasználatát illetően a mellékelt tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás előkészítésére és aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 
d) Döntés a Dunaszeg, Árpád fejedelem utca felújítási munkálataira érkezett árajánlatról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az árajánlat 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 
139/2015. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a STRABAG Általános Építő Kft. árajánlatát a 
Dunaszeg, Árpád fejedelem utca felújítási munkáit illetően a 
mellékelt tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás előkészítésére és aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 
e) Döntés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosításáról 
(Az előterjesztés szóbeli) 
 
Szabó Géza képviselő kéri az október 26-i képviselő-testületi ülés egy héttel korábbra, október 19-
re történő előrehozatalát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a munkaterv módosítására van lehetőség, az októberi 
ülésre tervezett beszámolók előadóit, úgymint háziorvos, gyermekorvos, védőnő, házi gondozó és 
családgondozó értesíteni kell a változásról. 
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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 
140/2015. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének 
módosításához és a 2015. október 26-ra tervezett rendes, 
nyilvános ülést 2015. október 19-én tartja meg. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy az ülésre tervezett 
beszámolók előadóit a változásról értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9-10. 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 
141/2015. (IX. 7.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 87/2015. (V. 26.), 100/2015. (VI. 29.), 101/2015. (VI. 
29.), 106/2015. (VI. 26.), 109/2015. (VI. 29.), 116/2015. (VII. 
27.), 117/2015. (VII. 27.), 118/2015. (VII. 27.), 121/2015. (VII. 
27.), 122/2015. (VII. 27.), 124/2015. (VII. 27.), 125/2015. (VII. 
27.), 126/2015. (VII. 27.), 127/2015. (VII. 27.),128/2015. (VII. 
27.), 131/2015. (VII. 27.) 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 
142/2015. (IX. 7.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/1308-1/2015., I/1328-1/2015., I/1358- 
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