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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/240-3/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. február 6-án 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

Babos Attila polgármester 
Nagy Károly alpolgármester 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt:  

Bartha Gusztáv képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:  

dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: - 

Horváth Kis Ágnes IKSZT vezető 
Szilágyi-Humhál Adrienn óvodavezető helyettes 
Csaláné Holczer Evelin igazgatási előadó 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagjából 6 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Csala László és Szabó Géza képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés a 
Szigetköz Natúrparkkal való együttműködésről”, Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület 
locsolóbálhoz kapcsolódó kérelméről”, „Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület Életfa-
parkhoz kapcsolódó kérelméről” napirendeket. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Társulások beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2018. évi 
költségvetés jóváhagyása 

2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 
3.) A Széchenyi István Művelődési Ház (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) 

beszámolója, munkatervének értékelése 
4.) Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 
5.) A Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári leállásának jóváhagyása 
6.) A 2018-2019. nevelési évre tervezett óvodai beíratás időpontjának jóváhagyása 
7.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés Bari Márk kérelméről a Dunaszeg, 296/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával 
kapcsolatosan 

b) Döntés Dunaszentpál Község Önkormányzata kerékpárút építéshez kapcsolódó 
hozzájárulási kérelméről 

c) Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 
pályázat kiírásáról 

d) Döntés a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásáról 
e) Döntés a Szigetköz Natúrparkkal való együttműködésről 



2/12 

f) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület locsolóbálhoz kapcsolódó kérelméről 
g) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület Életfa-parkhoz kapcsolódó 

kérelméről 
8.) 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 6 
fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2018. (II. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. február 6-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét 
és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-5. melléklete.) 

 
Társulások beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2018. évi költségvetés 
jóváhagyása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Dunaszegi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési beszámolót 
megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács által elfogadott 
beszámolót a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2017. évi 
költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Kunszigeti 
Gyermekellátó Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési beszámolót és az idei költségvetést 
megtárgyalta, azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács által elfogadott 
beszámolót a Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
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A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2018. (II. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2017. évi költségvetési 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, ami a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkabeszámolója. Kéri a tájékoztató elfogadását. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2017. évi beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Dunaszegi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetést megtárgyalta, 
azt elfogadta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács által elfogadott költségvetést a 
Képviselő-testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2018. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Kunszigeti 
Gyermekellátó Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetést megtárgyalta, azt elfogadta. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács által elfogadott költségvetést a Képviselő-
testület azonos tartalommal hagyja jóvá. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2018. évi költségvetését a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja. A régi óvodaépület ügyében elmondja, hogy a kivitelezői költségvetés 70 
millió Ft lett, nem sokkal kevesebb, mint a tervezői, még mindig jelentős az önrész. Elmondja 
továbbá, hogy meg nem erősített információk szerint 10 %-kal több támogatás hívható le a 
nevezett pályázathoz, de az még mindig csak 50 millió Ft. A költségvetés I. fordulójában ez az egy 
téma volt nyitott kérdés. A pénzügyes kollégákkal folyatott egyeztetést követően nyitva áll a 
lehetősége annak, hogy most marad az óvodaépület felújítására betervezett összeg, és az I. 
negyedév végén lesz lehetőség módosítani. Ha nem lesz óvodaépület felújítás, akkor lehet 
közvilágítás korszerűsítés II. ütem, Országút utca járdájának felújítása, Sportegyesület 
öltözőbővítés stb. Kérdezi, hogy van-e valakinek egyéb észrevétele, hozzászólása. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a tanösvény felújítása tervezésre került-e, mert, ha igen, 
akkor előtte javasolja megmetszeni a rálógó fákat, mivel a korábbi vihara szétverte a tetejét. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy a felújítás kapcsán már meg is nézték a táblákat, melyek 
90%-ban felhasználhatóak, csak néhányat kell cserélni és a fák metszése is megbeszélésre került. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy a kulturális programokra elkülönített keretből kell-e a falu 600 
éves évfordulójának ünnepségére tervezni, vagy esetleg van rá külön keret. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy nincs rá elkülönítve, a képviselő úr által említett kerettel 
lehet kalkulálni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
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3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
A Széchenyi István Művelődési Ház (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) beszámolója, 
munkatervének értékelése 

 
Babos Attila polgármester köszönti az IKSZT vezető munkatársát, kérdezi, hogy szóban szeretné-
e kiegészíteni a beszámolót, melyet előzetesen mindenki megkapott. Amennyiben nem, úgy a szó 
a képviselő uraké, kérdezi, hogy észrevétel, hozzászólás, kérdés van-e. Elsőként annyit tenne 
még hozzá, hogy ez egy méltó beszámoló volt a kultúrházhoz, minőségi munka, gratulál hozzá. 
 
Horváth Kis Ágnes IKSZT vezető szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a feltett kérdésekre 
szívesen válaszol, az észrevételeket érdeklődve fogadja. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a beszámolóban olvasott Katalin-bál kiknek a szervezésében 
került megrendezésre. 
 
Horváth Kis Ágnes IKSZT vezető válaszol, hogy a nyugdíjasklub saját, zártkörű rendezvénye volt. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy örömmel vette az eseménynaptár elkészültét, javasolja, 
hogy jövőre még hamarabb, az év első-második hetére legyen kész, hogy a januári, februári 
programok már időben hirdethetőek legyenek. Kérdezi, hogy esetleg valamilyen logózott póló, 
bögre tervben van-e, amelyek az egységet jelképezhetnék az önkormányzat által szervezett 
rendezvényeken. 
 
Horváth Kis Ágnes IKSZT vezető válaszol, hogy igen, az egységes arculatterv kialakítása az idei 
évi célok között szerepel. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a hosszú téli estékre próbálkozzanak valami rendszeres 
programmal, pl. érdekes/híres emberek vendégelőadása, hátha összehozza a tősgyökeres és a 
beköltözött lakosságot. 
 
Horváth Kis Ágnes IKSZT vezető szerint ahhoz, hogy ezek a rendezvények sikeresek legyenek, 
nagy neveket kellene elhozni, ami sok pénzbe kerül, de gondolkodik a megoldáson. Kérdezi 
továbbá, hogy a március 15-i ünnepély a hosszú hétvégére való tekintettel mikor kerül 
megrendezésre. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy március 15-én tartsák, hiszen akkor van a napja. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Széchenyi István Művelődési Ház (Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér) 2017. évi beszámolóját és 2018. évi 
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Horváth Kis Ágnes IKSZT vezető 

 Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 



6/12 

4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a polgármester 2018. évi szabadságtervét. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2018. (II. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester szabadságolási ütemtervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 

 Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
A Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári leállásának jóváhagyása 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az óvoda és a bölcsőde nyári leállásának időpontjait. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
óvodájának 2018. augusztus 6-17-ig, bölcsődéjének 2018. 
augusztus 6-10-ig tartó nyári zárva tartásához. 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjék az érintett 
lakossági kör megfelelő időben történő tájékoztatásáról. 
 
Felelős: Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 
A 2018-2019. nevelési évre tervezett óvodai beíratás időpontjának jóváhagyása 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az intézményvezető tájékoztatása alapján a beíratás 
tervezett időpontja 2018. április 26-a, pótbeíratás 2018. május 3-a. Javasolja az időpontok 
jóváhagyását. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2018. (II. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
intézménybe 2018. április 26-ra és 2018. május 3-ra tervezett 
óvodai beíratások és előjegyzések időpontjait. 
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy 
intézkedjék az érintett lakossági kör megfelelő időben történő 
tájékoztatásáról. 
 
Felelős: Farkas Tiborné intézményvezető 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
Horváth Kis Ágnes és Szilágyi-Humhál Adrienn 19:11 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
7.) Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés Bari Márk kérelméről a Dunaszeg, 296/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatosan 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 600 Ft/m2 eladási árat javasol. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, 296/3 helyrajzi számú ingatlan eladási árát 600 
Ft/m2 összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-
vételi szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester javasolja a közművekre való csatlakozás jóváhagyását a 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése esetén. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bari 
Márk, 9174 Dunaszeg, Táncsics M. u. 35. szám alatti lakos 
részére engedélyezi a jelenleg ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 
alatt álló Dunaszeg, 303/6 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 
a kiépített közművekre (víz, csatorna, gáz, áram, aszfaltos út) 
történő csatlakozást. 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege: 577.500 Ft, azaz 
ötszázhetvenhétezer-ötszáz forint, melyet az önkormányzat 
OTP Bank Nyrt. 11737007-15366612 számú számlaszámára 
kell befizetni. A hozzájáruló nyilatkozat kiadására a teljes 
összeg befizetésének megtörténtét követően kerül sor. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés Dunaszentpál Község Önkormányzata kerékpárút építéshez kapcsolódó 

hozzájárulási kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2018. (II. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Dunaszeg, 0166/2 hrsz-ú önkormányzati 
közútból Dunaszentpál Község Önkormányzata a 
Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Dunaszentpálon 
TOP-3.3.1-15-GM1-2016-00020 elnevezésű nyertes pályázat 
kapcsán 22 m2 területet ingyenes használatba vegyen a 
közúthoz való csatlakozás kialakítása céljából. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat 

kiírásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2018. (II. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde magasabb 
vezetői álláshelyére (intézményvezető) vonatkozó pályázati 
kiírást a melléklet szerint tartalommal elfogadja, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lebonyolítására és a benyújtásra kerülő pályázatok képviselő-
testület elé történő beterjesztésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2018. július 31. 

 
 
d) Döntés a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. § (1) 
bekezdése értelmében 
 
a 001 számú Szavazatszámláló Bizottság tagjának 
Neuperger Albert Imréné, 9174 Dunaszeg, Táncsics M. u. 9. 
alatti lakost, 
Torma Károlyné, 9174 Dunaszeg, Fő u. 30. alatti lakost, 
Vörös Andrásné, 9174 Dunaszeg, Fő u. 17/B. alatti lakost; 
 
a 002 számú Szavazatszámláló Bizottság tagjának 
Roboz Béláné, 9174 Dunaszeg, Zrínyi M. u. 39. alatti lakost, 
Varga Emilné, 9174 Dunaszeg, Zrínyi M. u. 2/B. alatti lakost, 
Zokob Anikó, 9174 Dunaszeg, Petőfi u. 37. alatti lakost; 
 
a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjának 
Csaláné Pék Mónika, 9174 Dunaszeg, Széchenyi u. 3. alatti 
lakost, 
Cseh Zoltán, 9174 Dunaszeg, Rákóczi u. 38. alatti lakost, 
Lengyel Ágnes, 9174 Dunaszeg, Liget u. 14. alatti lakost, 
Peredi Jánosné, 9174 Dunaszeg, Pataháza u. 17. alatti lakost 
megválasztja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, 
hogy a megválasztott bizottsági tagok eskütételét készítse elő. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs HVI vezető 
Határidő: 2018. április 6. 
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e) Döntés a Szigetköz Natúrparkkal való együttműködésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy a település alapító 
tag a Szigetköz Natúrpark Egyesületben, de ettől függetlenül is szükséges megtenni az 
együttműködési szándéknyilatkozatot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szigetköz Natúrpark 
Egyesülettel való együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot 
az önkormányzat képviseletében aláírja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
f) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület locsolóbálhoz kapcsolódó kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2018. (II. 6.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegiek Egymásért Egyesület (képviseli: Vadász Zoltán 
elnök; 9174 Dunaszeg, Táncsics M. u. 2/A.) részére a 
rendezvény közösségteremtő jellegére való tekintettel ingyenes 
használatba adja a tulajdonában álló, Dunaszeg, Fő utca 2. 
szám alatt található Dunaszegi Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (Kultúrház) épületének nagytermét a 2018. 
április 1-jén tartandó Húsvéti Locsolóbál megrendezése 
céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse, egyúttal felhatalmazza a megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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g) Döntés a Dunaszegiek Egymásért Egyesület Életfa-parkhoz kapcsolódó kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Dunaszegiek Egymásért Egyesület (képviseli: 
Vadász Zoltán elnök; 9174 Dunaszeg, Táncsics M. u. 2/A.) 
kérelmét, mely szerint a korábban a sportpályán 
„közvetítőállásként” használt, fedett kiülő részt az egyesület 
használatába adja, hogy azt az egyesület az Életfa-parkban 
átalakítást követően felállítsa. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19-20. 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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2018. (II. 6.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 2/2018. (I. 23.), 4/2018. (I. 23.), 6/2018. (I. 23.), 
7/2018. (I. 23.), 8/2018. (I. 23.), 9/2018. (I. 23.), 10/2018. (I. 
23.), 11/2018. (I. 23.), 12/2018. (I. 23.), 13/2018. (I. 23.), 
14/2018. (I. 23.), 16/2018. (I. 23.), 17/2018. (I. 23.), 18/2018. (I. 
23.) 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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