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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
I/240-17/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. október 30-án 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. Antal Péter jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
Dr. Környei Miklós háziorvos 
Dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos 
Cseh-Kovácsné Lengyel Ágnes házi szociális gondozó 
Bodó Viktorné házi szociális gondozó  
Németh Gyula Talent-Plan építészmérnök 
Tóth Csaba Talent-Plan építészmérnök 
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 Csala László és Szabó Péter képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek közé 
felveszi a „Döntés Dunaszeg 412/4 hrsz-ú terület módosításáról”, „Döntés Dunaszeg 669/3 hrsz-ú 
magánút elnevezéséről”, „Döntés karácsonyi támogatásokról” és „Döntés Dunaszeg, belterületi 
fekvésű 720 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről” napirendeket. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Beszámoló az egészségügyi feladatellátás és a szociális ellátás helyzetéről 
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
3.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
b) Döntés Dunaszeg 412/4 hrsz-ú terület módosításáról 
c) Döntés Dunaszeg 669/3 hrsz-ú magánút elnevezéséről 
d) Döntés karácsonyi támogatásokról 
e) Döntés Dunaszeg, belterületi fekvésű 720 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 

4.) 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 
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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 
143/2018. (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. október 30-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét 
és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 

 
Napirend tárgyalása 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-4. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester köszönti a napirendi pontok előadóit, elmondja, hogy a védőnő igazoltan 
van távol, valamint, hogy az előterjesztéseket minden képviselő megkapta. Kérdezi a 
megjelenteket, hogy kívánják-e az írásbeli beszámolót kiegészíteni szóban. Szóbeli kiegészítést 
senki nem kíván tenni, a kérdésekre szívesen válaszolnak. 
 
Csala László képviselő kéredzi, hogy olvasott a beszámolóban az otthonszülésről, érdekelné, hogy 
áll ennek a jogi háttere, lenne-e rá lehetőség. 
  
Dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos elmondja, hogy igen, le vannak szabályozva a feltételei, 
tervezett otthonszülés esetén 10 perc távolságra kell lennie kórháznak. A körzetében volt egy 
tavaly. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy a sok esetszám, mennyire valós, mennyire mennek el 
apróbb, otthon is kezelhető betegségekkel is.   
 
Dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos válaszol, hogy sokszor a szülő is tisztában van vele, hogy 
otthon is tudná orvosolni a betegséget, de mivel, ahhoz, hogy a gyermek közösségbe mehessen, 
orvosi igazolás szükséges, így kénytelenek eljönni. 
 
Dr. Környei Miklós háziorvos kiegészítésként elmondja, hogy ugyanez a helyzet a felnőttek 
esetében a táppénz miatt.   
 
Szabó Géza képviselő jelzi, hogy a házi segítségnyújtás beszámolóban olvasottak alapján, az a 
kérdése hogy mennyi ügyintézési teher van a bekerülés körül. Időben ez mit jelent, mennyi idő 
alatt lehet az ellátásba ténylegesen bekerülni.  
 
Bodó Viktorné házi szociális gondozó válaszol, hogy gyakorlatilag, ha a kérelem beérkezik minden 
mellékletével, egyből fel lehet venni az ellátottat, a többi dokumentum az ellátás első hetében 
elkészül.  
 
Babos Attila polgármester a doktornőtől szeretne kérni egy előszűrési számot a védőoltások 
támogatásáról szóló értesítők kapcsán, ami az iskolások körében kiment. 
 
Dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos válaszában jelzi, hogy a kért adatot meg fogja küldeni. 
 
Babos Attila polgármester köszöni a beszámolókat, a személyes részvételt és természetesen 
mindenki munkáját. Továbbra is biztosítja az egészségügyi szekció számára az önkormányzat 
támogatását, várja az észrevételeket, javaslatokat. 
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A témával 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 
144/2018. (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. 
Környei Miklós háziorvos, a felnőtt háziorvosi ellátásról szóló 
beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Dr. Környei Miklós háziorvos 
Határidő: azonnal 

 
A témával 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 
145/2018. (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. 
Kelemen Ágnes gyermekorvos, a házi gyermekorvosi ellátásról 
szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos 
Határidő: azonnal 

 
A témával 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 
146/2018 (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kissné Szigony Anett védőnő, a Dunaszegi Védőnői Szolgálat 
munkájáról szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Kissné Szigony Anett védőnő 
Határidő: azonnal 

 
A témával 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 
147/2018 (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Csehó-Kovácsné Lengyel Ágnes és Bodó Viktorné szociális 
gondozónők, a Dunaszegi Házi Segítségnyújtó Szolgálat 
munkájáról szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
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Felelős: Babos Attila polgármester 
 Csehó-Kovácsné Lengyel Ágnes szociális gondozó 
 Bodó Viktorné szociális gondozó 
Határidő: azonnal 

 
Dr. Környei Miklós háziorvos, Dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos, Csehó-Kovácsné Lengyel Ágnes 
és Bodó Viktorné szociális gondozók 19:07 órakor távoztak a képviselő-testületi ülésről. 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 
dr. Antal Péter jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy a rendelet a 
törvényességi felügyelet módosítási javaslatait, valamint a képviselő-testület korábbi 
hozzászólásait figyelembe véve került átdolgozásra. 
 
A témával 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 közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 
8/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
3.) napirendi pont 
Döntést igénylő ügyek 
 
a) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
148/2018. (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
b) Döntés Dunaszeg 412/4 hrsz-ú terület módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester köszönti Németh Gyulát és Tóth Csabát a Talent-Plan 
építészmérnökeit, átadja a szót, és kéri, hogy ismertessék az előterjesztés tartalmát. 
  
Német Gyula építészmérnök értelmezi az övezeti jeleket, elmondja, hogy melyikre 
milyen építési és egyéb előírások vonatkoznak. Röviden vázolja az eljárás menetét. 
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Babos Attila polgármester javasolja, hogy a rendezési tervhez a hozzájárulást adják 
meg, de a tervezőiroda kössön szerződést közvetlenül a kérelmezővel.    
 
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 következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2018. (X. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a szabályozási és szerkezeti tervlap 412/4 hrsz-ú 
részének módosítását, valamint a HÉSZ különleges turisztikai 
területre és a zöldterületre vonatkozó részeinek elhelyezhető 
épületek leírásával való kibővítését. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Németh Gyula és Tóth Csaba építészmérnökök 19:23 órakor távoztak a képviselő-
testületi ülésről. 
 
c) Döntés Dunaszeg 669/3 hrsz-ú magánút elnevezéséről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a kérelmezőknek fontos lenne, hogy 
ügyintézés miatt mielőbb legyen házszámuk, ezért az utcát, bár jelenleg magánút, 
földhivatali egyezetetést követően elnevezheti a testület, így az megkaphatja a 
szükséges koordinátákat, be lehet az ingatlanba jelentkezni. Ettől függetlenül az utat 
az önkormányzat nem veszi át, tartja magát a korábban megbeszéltekhez.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/2018. (X. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, 669/3 helyrajzi számú magánutat a Weöres Sándor 
utcának nevezi el. 
  
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Antal Péter jegyző 
Határidő: azonnal 

 
d) Döntés karácsonyi támogatásokról 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat szociális rendelete lehetőséget biztosít 
karácsonyi támogatás címén Erzsébet utalvány formájában, egyszeri támogatás nyújtására. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy határozzák meg a célcsoportokat és az összeget, amennyiben 
idén is szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül következő 
határozatot hozta: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
151/2018. (X. 30.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező 0-3 éves korcsoportba tartozó 
és az óvodás korú gyermekek törvényes képviselőit 
gyermekenként 6.000 Ft összegű karácsonyi támogatásban 
részesíti, Erzsébet utalványban. 
A támogatásra annak a gyermeknek a törvényes képviselője 
jogosult, aki dunaszegi lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen 
a településen tartózkodik. Az óvodás korú gyermekek esetében 
további feltétel, hogy a gyermek a Dunaszegi Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde intézményébe jár. 
A támogatásra egy gyermek után csak egy törvényes 
képviselője jogosult. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2018. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Antal Péter jegyző 
Határidő: 2018. 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 
152/2018. (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi lakcímmel rendelkező, a településen életvitelszerűen 
tartózkodó, a Dunaszegi Körzeti Általános Iskolába járó 
alapfokú, valamint a középfokú, első nappali közoktatási 
képzésben részt vevő tanulók törvényes képviselőjét 
gyermekenként 6.000 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 2018. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Antal Péter jegyző 
Határidő: 2018. 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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
153/2018. (X. 30.) határozata 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli 
időszak többletköltségeinek csökkentésére karácsonyi 
támogatásban részesíti a dunaszegi lakcímmel rendelkező 70 
év feletti időskorúakat, egységesen 6.000 Ft/fő mértékben, 
Erzsébet utalványban. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2018. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Antal Péter jegyző 
Határidő: 2018. 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 
154/2018. (X. 30.) 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 6.000 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 2018. évben időskorúak karácsonyi 
támogatásában részesült. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen arról, 
hogy a karácsonyi támogatások 2018. december hónapban 
kifizetésre kerüljenek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Antal Péter jegyző 
Határidő: 2018. december 31. 

 
e) Döntés Dunaszeg, belterületi fekvésű 720 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester elmondja a gyulamajori kastély ügyében vásárlói érdeklődés merült fel. 
Javasolja, hogy készüljön egy friss értékbecslés. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
155/2018. (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Dunaszeg 720 helyrajziszámú ingatlan 
értékesítéséhez hivatalos értékbecslés elkészítését követően. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan 
vonatkozásában az értékbecslést végeztesse el.    

 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 

 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10-12. 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 
156/2018. (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 129/2018. (IX. 11.), 130/2018. (IX. 11.), 131/2018. 
(IX. 11.), 132/2018. (IX. 11.), 133/2018. (IX. 11.), 134/2018. (IX. 
11.), 135/2018. (IX. 11.), 137/2018. (IX. 11.), 138/2018. (IX. 
11.), 140/2018. (IX. 11.), 141/2018. (IX. 11.), 142/2018. (IX. 11.) 
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 
157/2018. (X. 30.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/2906-2/2018. és I/2909-2/2018. 
számú, átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló 
polgármesteri beszámolót. 

 
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: 
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