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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-3/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. február 3-án 18:00 órakor a Községházán tartott rendkívüli, 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: - 

 
 
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 Csala László képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirend elfogadására. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Kis-Morotva-tóra vonatkozó halgazdálkodási jogkör átadása a Dunaszegi Morotva 

Sporthorgász Egyesület részére 
2.) Dunaszeg, 08/2 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba adása 

 
 
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 
20/2016. (II. 3.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. február 3-i rendkívüli, nyilvános testületi ülés napirendjét 
és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 
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Napirend tárgyalása 

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

 
Kis-Morotva-tóra vonatkozó halgazdálkodási jogkör átadása a Dunaszegi Morotva 
Sporthorgász Egyesület részére 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a megkötni tervezett alhaszonbérleti szerződés 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 
21/2016. (II. 3.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kis-Morotva-tóra vonatkozó önkormányzati halgazdálkodási 
jogkör alhaszonbérleti szerződés formájában történő átadását a 
Dunaszegi Morotva Sporthorgász Egyesület részére a mellékelt 
tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Dunaszeg, 08/2 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba adása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az érintett terület fejlesztésével kapcsolatos elképzelését, 
amely indokolja, hogy a felajánlott ingatlanterület ingyenesen az önkormányzat tulajdonába 
kerüljön, amely ingatlan-nyilvántartási és egyéb költségvonzatai az önkormányzatot terhelik. 
 
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 
22/2016. (II. 3.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Dunaszeg, 08/2 helyrajzi számú, 5496 m2 területű 
ingatlan 1500 m2 területrészének ajándékozás útján történő 
önkormányzati tulajdonba vételének lehetőségét. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés részleteinek 
kidolgozására és ezt követő aláírására, valamint az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, amelyekkel kapcsolatos minden felmerülő 
költséget az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 
biztosít. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
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