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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-24/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. december 14-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: 

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 Péter képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek 
közé felveszi „Döntés karácsonyi támogatásokról”, „Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás megszüntetéséről szóló határozat visszavonásáról”, „Döntés önkormányzati 
kft. alapításáról” napirendeket. A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi. 

 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 
2.) Döntés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 
3.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés karácsonyi támogatásokról 
b) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás megszüntetéséről 

szóló határozat visszavonásáról 
c) Döntés önkormányzati kft. alapításáról 

4.) 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 
203/2015. (XII. 14.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. december 14-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.) 
 
A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 

 
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 
204/2015. (XII. 14.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

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

 
Döntés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a jövő évi belső ellenőrzés költsége 150.000 Ft+ÁFA 
összeg, amelyet az önkormányzatnak kell a költségvetésében biztosítania. A jövő évi ellenőrzés 
témájaként a leltározás szabályrendszerének és gyakorlatának vizsgálatára tesz javaslatot. 
 
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 
205/2014. (XII. 14.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A belső ellenőrzés lebonyolítására a Megoldás 2006 
Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. (székhely: 9082 Nyúl Árpád u. 
17.; képviseli: Unger Ferencné ügyvezető) által kerül sor 
150.000 Ft + ÁFA összegért, amelyet a Képviselő-testület a 
2016. évi költségvetése terhére biztosít. 
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Az ellenőrzés tárgya: a leltározás szabályrendszerének és 
gyakorlatának vizsgálata. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a belső ellenőrzést végző, arra jogosultsággal 
rendelkező személyt vagy szervezetet az ellenőrzés 
lefolytatásával megbízza, az erre vonatkozó szerződést 
aláírja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
3.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés karácsonyi támogatásokról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester a 0-3 éves korcsoportba tartozó gyermekek, az általános iskolások, a 
középfokú oktatásban résztvevők és a rokkantsági ellátásban részesülők számára év végi 
karácsonyi támogatásként Erzsébet ajándékutalványt javasol. 
 
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 
206/2015. (XII. 14.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
0-3 éves korcsoportba tartozó, dunaszegi lakcímmel 
rendelkező, a településen életvitelszerűen tartózkodó 
gyermekek törvényes képviselőjét gyermekenként 4000 Ft 
összegű karácsonyi támogatásban részesíti, Erzsébet 
utalványban. A támogatásra egy gyermek után csak egy 
törvényes képviselője jogosult. A támogatást nem veheti 
igénybe, aki 2015. évben óvodáskorúak karácsonyi 
támogatásában részesült. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2015. december 17-18-án 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
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 
207/2015. (XII. 14.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező, a településen 
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életvitelszerűen tartózkodó, a Dunaszegi Körzeti Általános 
Iskolában tanulmányokat folytató gyermekek, valamint a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező, a településen 
életvitelszerűen tartózkodó, középfokú, első nappali 
közoktatási képzésben részt vevő tanulók törvényes 
képviselőjét gyermekenként 6000 Ft összegű karácsonyi 
támogatásban részesíti, Erzsébet utalványban. A támogatásra 
egy gyermek után csak egy törvényes képviselője jogosult. A 
középfokú közoktatási intézményben tanulók részéről a 
támogatás igénybevételéhez egy hónapnál nem régebbi 
iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2015. december 17-18-án 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
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 
208/2015. (XII. 14.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező, a településen 
életvitelszerűen tartózkodó, rokkantsági ellátásban részesülő, 
a korábbi minősítési rendszer szerinti I. vagy II. rokkantsági 
csoportba sorolt, a jelenlegi minősítési rendszer szerint C2, D 
vagy E minősítési kategóriába sorolt lakosokat 6000 Ft 
összegű karácsonyi támogatásban részesíti, Erzsébet 
utalványban. A rokkantsági ellátás folyósításának tényét és a 
minősítési kategóriát hitelt érdemlően igazolni kell. A 
támogatást nem veheti igénybe, aki 2015. évben időskorúak 
karácsonyi támogatásában részesült. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2015. december 17-18-án 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
b) Döntés a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás megszüntetéséről szóló 
határozat visszavonásáról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy egy november közepén benyújtott törvénymódosító 
javaslat miatt az integrált család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2016-tól továbbra is a Dunaszegi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás látná el, a szolgáltatói nyilvántartás módosítására irányuló 
kérelem határidőben benyújtásra került. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2015. november 11-én 
megtartott rendkívüli testületi ülésen hozott 174/2015. (XI. 11.) határozatának a Társulás 
megszüntetésére vonatkozó részét vonja vissza. 
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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 
209/2015. (XII. 14.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. november 11-én tartott rendkívüli testületi ülésén hozott 
174/2015. (XI. 11.) határozatát visszavonja. 
Elfogadja a gyermekjóléti és családsegítési feladatok 
megváltozásával, valamint a feladatellátáshoz szükséges 
szervezeti keret és az állami finanszírozás átalakulásával 
kapcsolatos ismételt tájékoztatást. 
Tudomásul veszi a szolgáltatói nyilvántartásban 
kezdeményezett, határidőben benyújtott módosítást, miszerint 
a család- és gyermekjóléti szolgálat integrált feladatait 2016. 
január 1-től továbbra is a Dunaszegi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Társulás látja el. 
Egyetért abban, hogy a feladatellátás átalakulásával 
kapcsolatos minden személyi kérdésben a Társulás elnöke 
teljes jogkörrel, munkáltatói minőségben eljárjon. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés önkormányzati kft. alapításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy már több alkalommal volt szó a kft. alapításáról, 
ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
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 
210/2015. (XII. 14.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településüzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására 
gazdasági társaságot alapít. 
A társaság neve: Dunaszegi Településüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 
Képviselő-testület egyúttal hozzájárul a településnév 
használatához a cég elnevezésében. 
A társaság székhelye: 9174 Dunaszeg, Országút u. 6. 
A társaság vagyona: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint 
pénzbeli betét, amelynek összegét a Képviselő-testület az 
önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület a társaság alapító okiratának 
elkészítésével és a cégjegyzéshez szükséges jogi eljárás 
lebonyolításával, az eljárás során az önkormányzat jogi 
képviseletével megbízza dr. Szalai Péter ügyvédet (9022 
Győr, Bisinger sétány 2.). 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzati 
gazdasági társaság alapításával kapcsolatos feladatok 
lebonyolítására és az elkészült alapító okirat képviselő-
testületi előterjesztésére. A cégalapítással kapcsolatban 
felmerülő költségeket a Képviselő-testület az önkormányzat 
költségvetése terhére biztosítja. Felkéri továbbá a 
polgármestert a lehetséges ügyvezető személyének 
kiválasztására és javaslatának a Képviselő-testület elé történő 
terjesztésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. január 31. 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. 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 szóló beszámolók elfogadását. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a legutóbbi ülés óta átruházott hatáskörben nem hozott döntést. 
 
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 
211/2015. (XII. 14.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 153/2015. (X. 19.), 154/2015. (X. 19), 155/2015. (X. 
19.), 156/2015. (X. 19.), 158/2015. (X. 19.), 159/2015. (X. 19.), 
164/2015. (X. 19.), 165/2015. (X. 19.), 166/2015. (X. 19.), 
167/2015. (X. 19.), 168/2015. (X. 19.),169/2015. (X. 19.), 
170/2015. (X. 19.), 171/2015. (X. 19.), 172/2015. (X. 19.), 
176/2015. (XI. 23.), 178/2015. (XI. 23.), 179/2015. (XI. 23.), 
180/2015. (XI. 23.), 188/2015. (XI. 23.), 189/2015. (XI. 23.), 
190/2015. (XI. 23.), 192/2015. (XI. 23.), 196/2015. (XI. 23.), 
197/2015. (XI. 23.), 198/2015. (XI. 23.), 199/2015. (XI. 23.), 
200/2015. (XI. 23.), 201/2015. (XI. 23.), 202/2015. (XI. 23.) 
számú lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek az előírt határidőre elszámoltak a 
pályázati pénzekkel. A kegyeleti hűtő ügyében elkészült az együttműködési megállapodás. A 
Nefelejcs utca kialakítása kapcsán már csak egy tulajdonostárstól nem érkezett meg a 
visszajelzés, a többiek mindannyian elfogadták az önkormányzat vételi ajánlatát. Javasolja, hogy 
vegyék fontolóra a Gyulamajorban található platánfa védetté nyilvánításának lehetőségét. 
Megemlíti a jövőre nézve a Kertalja utcában a telkesítés lehetőségét. 
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