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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/240-5/2018. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. február 27-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 
 
 
Jelen vannak: 

Babos Attila polgármester 
Nagy Károly alpolgármester 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Bartha Gusztáv 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 Szabó Géza és Szabó Péter képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirend elfogadására. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Döntés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 

módosításáról 
2.) Döntés a Szigetköz – Mosoni-sík Leader Egyesület által meghirdetett „Tanösvény és 

templomkert felújítása Dunaszegen” pályázatról 
3.) Döntés Molnár Éva kérelméről a Dunaszeg, 67/3 hrsz-ú ingatlan közművesítésével 

kapcsolatban 

 
 
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 
43/2018. (II. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. február 27-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.) 

 
Döntés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
módosításáról 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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 
megalkotta: 
 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (VIII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

 
Döntés a Szigetköz – Mosoni-sík Leader Egyesület által meghirdetett „Tanösvény és 
templomkert felújítása Dunaszegen” pályázatról 

 
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 
44/2018. (II. 27.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az önkormányzat a Szigetköz – Mosoni-sík 
Leader Egyesület által meghirdetett VP-6-19.2.1.-81-1-17 
„természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket 
fenntartó, elérhetőséget javító és az identitástudatot növelő 
kezdeményezések támogatása” elnevezésű felhívásra 
pályázatot nyújtson be „Tanösvény és templomkert felújítása 
Dunaszegen” címmel, 3.713.930 Ft támogatási összegre, a 
Dunaszeg 1 és 015/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A 
projekt által a régi tanösvény és a templomkert világítása kerül 
felújításra. 
A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott 
25%-os önrészt, azaz 1.237.977 Ft-ot az önkormányzat 2018. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 
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