
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. szeptember 15. napján 14 órakor megtartott üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15. 

napján 14 órakor megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:       Szilágyi István polgármester,  

                                 Thiesz Jenő alpolgármester, 

         Boldoczki imréné képviselő, 

         Orosz Tibor képviselő, 

 Poros Mihály képviselő, 

                              Tóth Gábor képviselő, 

                              Tóth Gusztáv képviselő, 

 

                              Zsidóné dr. Faragó Mónika jegyző. 

 

 

Szilágyi István polgármester 

 

Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselő közül 6 jelen 

van.  

Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, javaslata? 

Mivel a napirendi pontokat elfogadták, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

napirendről. 

 

A képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot 

hozta.  

 

 

148/2016. (IX.15.) sz. Önk. hat. 

 

Napirendi pontok elfogadása. 

 

                                                                 H a t á r o z a t 

 

                                                Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen                        

          szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendet. 

 

 

 

 

 

 



N A P I R E N D : 

 

 1./ Polgármester beszámolója az előző ülés óta eltelt időszakról 

 

  Előadó: Szilágyi István 

     polgármester 

 

 2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz 

 

  Előadó: Szilágyi István  

     polgármester 

 

 3./  A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola beszámolója a 

2015/16-os tanév munkájáról 
 

  Előadó: Szűcsné Takács Zsuzsanna 

           iskolaigazgató 

 

 4./    A Mákszem Óvoda beszámolója a 2015/16-os óvodai év munkájáról 

            

  Előadó: Skrenyó Edit 

      óvodavezető   

             

            5./   A Mákszem Óvoda csoportlétszám keret emelése 

 

                      Előadó: Skrenyó Edit 

      óvodavezető   

 

 6./    Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtása 

            

  Előadó: Szilágyi István 

     polgármester 

  

 

             7./    Önkormányzat törzskönyvi kivonat módosítása  

 

                      Előadó: Szilágyi István 

     polgármester 

            

 

              8./   EGYÉB ÜGYEK 

                       

                        I./ A Dunagép Zrt. iroda helyiségének bérleti díja 

 

                       II./ A Művelődési Házba szék vásárlása 

 

 

 

 

 



1./ N a p i r e n d : 

 

    Polgármester beszámolója az előző ülés óta eltelt időszakról 

     

    Előadó: Szilágyi István 

        polgármester 

 

 

Szilágyi István polgármester 

 

Elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be szabadtéri eszközökre. A Magyar Labdarúgó 

Szövetségtől voltak kint felmérni az öltözőt, elmondták ha megpályázzák  20 millió forint 

értékű öltözőt építenek fel, amelyhez 5 millió forint önerő szükséges. Nagyon jól sikerült a 

július 2-án megtartott Csipetka fesztivál, köszöni a segítséget a képviselőknek.  Részt vettek 

Komáromszentpéteren és Hernádon az ünnepségeken. 

Panasz érkezett a hobbisor melletti út ügyében, javasolja, hogy a Haladás Mg Zrt. és a 

hobbisok közös megoldást találjanak. Kisapostag kezdeményezte testvér-települési kapcsolat 

felvételét céljából, melyet az előző testületi ülésen elfogadtak. A szerződés megkötésére jövő 

év elején kerül sor, így két testvértelepülésünk lesz. 

Augusztus 20-i ünnepség is jól sikerült, a Gatti és Mondovics házaspár ünnepelte az 50. 

házassági évfordulóját.  A Hajósról vásárolt víztisztító berendezés jövő hónapban kerül teljes 

kifizetésre, melyet év végén fognak üzembe helyezni.  

Benyújtottak egy EFOP-os pályázatot a Dunaegyháza Gyermekeiért Alapítvány nevében, 

amelynek a részleteit később fogják ismertetni.  

Jövőre 800 éves lesz Dunaegyháza, javasolja, hogy emiatt jövőre több és színvonalasabb 

rendezvényt tartsanak. A Vidékfejlesztési pályázatot, melyet a Művelődési Ház 

fűtéskorszerűsítéséhez nyújtottak be, arányosítani kellett, amennyiben nyer a pályázat kb. 12 

millió forintos önerővel kell számolniuk.  

Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

149/2016. (IX.15.) sz. Önk. hat. 

 

Polgármester beszámolója az előző ülés óta eltelt időszakról 

 

      H a t á r o z a t 

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta eltelt időszakról. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2./ N a p i r e n d : 

 

     Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz 

 

     Előadó :  Szilágyi István 

  polgármester 

 

 

 

 

Szilágyi István polgármester 

 

Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatot kiírták. Javasolja, hogy 

a képviselő-testület fogadja el a pályázathoz való csatlakozást, ahogyan az előző években is. 

 
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy más 

javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

150/2016.(IX.15.) sz. Önk. hat.     

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás elfogadása 

 

                                                              H a t á r o z a t 

 

 Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal elfogadta a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozást. 

          

 

3./ N a p i r e n d : 

 

                 A Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola beszámolója a 2015/16-os tanév 

munkájáról 

 

Előadó : Szűcsné Takács Zsuzsanna 

         iskolaigazgató 
 

Szilágyi István polgármester 

 

Köszönti az ülésen Szűcsné Takács Zsuzsanna iskolaigazgatót és felkéri, hogy ismertesse az 

írásban kiadott anyagot. 

 

Szűcsné Takács Zsuzsanna iskolaigazgató 

 

Ismerteti az írásban kiadott anyagot. 

 

Szilágyi István polgármester 

 

Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása. 



Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

151/2016. (IX.15.) sz. Önk. hat. 

 

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola beszámolója   

 

                                                                 

 

 

                                                             H a t á r o z a t 

 

                                                Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen                        

 szavazattal elfogadta a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi         

Általános Iskola 2015/16-os tanév beszámolóját. 

 

 

4./ N a p i r e n d : 

 

                    A Dunaegyházi Mákszem Óvoda beszámolója a 2015/16-os óvodai év munkájáról 

 

 Előadó: Skrenyó Edit 

    óvodavezető   

 

 

Szilágyi István polgármester 

 

Köszönti az ülésen Skrenyó Edit óvodavezetőt és felkéri, hogy ismertesse az írásban kiadott 

anyagot. 

 

Skrenyó Edit óvodavezető 

 

Ismerteti az írásban kiadott anyagot. 

 

Szilágyi István polgármester 

 

Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

152/2016. (IX.15.) sz. Önk. hat. 

 

Dunaegyházi Mákszem Óvoda beszámolója 

 

                                                              H a t á r o z a t 

 

                                                Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen                        

 szavazattal elfogadta a Dunaegyházi Mákszem Óvoda 2015/16-

os óvodai év beszámolóját. 

 



 

5./ N a p i r e n d : 

 

                   A Dunaegyházi Mákszem Óvoda csoportlétszám keretének növelése 

 

    Előadó: Skrenyó Edit 

       óvodavezető   

 

 

 

Szilágyi István polgármester 

 

Felkéri Skrenyó Edit óvodavezetőt, hogy ismertesse az  anyagot. 

 

Skrenyó Edit óvodavezető 

 

Skrenyó Edit óvodavezető kéri, hogy az óvodában a délutáni csoportlétszámot emelhessék 25 

főről 30 főre.  A vonatkozó jogszabály  20%-os eltérést engedélyez, melyről a Képviselő-

testületnek kell döntést hoznia.  

 

Szilágyi István polgármester 

 

Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más 

javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

153/2016. (IX.15.) sz. Önk. hat.     

 

Dunaegyházi Mákszem Óvoda csoportlétszámának emelése 

 

      H a t á r o z a t 

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

elfogadta a Dunaegyházi Mákszem Óvoda kérelmét és az óvoda délutáni 

vegyes csoportjának maximális létszámát  25 főről 30 főre emeli a 2016/17-es 

óvodai évre. 

 

6./ N a p i r e n d : 

 

    Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtása 

            

     Előadó :  Szilágyi István 

          polgármester 

 

 

 

 

 



Szilágyi István polgármester 

 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a belügyminiszter ismételten kihirdette a települési 

önkormányzatok részére a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatási felhívást. 

 

A felhívás alapján önkormányzatunk jogosult 246 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására.  

A fa vásárlásához 1000,-Ft / erdei m3 + áfa önerőt kell biztosítani. Az önerő összege 312.420 

forint. Az önkormányzatnak vállalnia kell a szállítással járó költségeket is és a jogosultaktól 

nem kérhet ellenszolgáltatást. 

Javasolja, hogy az előző évhez hasonlóan az önkormányzat nyújtson be pályázatot. A 

jogosultsági feltételeket helyi rendeletben kell majd szabályozni az előző évhez hasonlóan. 

 

Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más 

javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

154/2016.(IX.15.) sz. Önk. hat.    

  

Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtása   

                                                          

                                                             H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal elfogadta „A helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 

pályázat” benyújtását 246 erdei m3 keménylombos tűzifa 

vásárlására. A vállalt önerő összege 312.420 forint, amelyet a 

Képviselő-testület a tartalék terhére a pályázathoz biztosít. 

 

 

2./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 

vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

 

7./ N a p i r e n d : 

 

      Önkormányzat törzskönyvi kivonat módosítása   

 

        Előadó :  Zsidóné dr. Faragó Monika  

                                       jegyző 

                                            

 

Szilágyi István polgármester 

 

Felkéri Zsidóné dr. Faragó Monika jegyzőt, hogy ismertesse a módosítást 

 

 



 

Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző 

 

Elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a települési önkormányzat 

szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 

főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (a továbbiakban együtt: rászoruló 

gyermekek) részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

Emiatt  Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésére van szükség, mert a kormányzati 

funkciókat itt kell szerepeltetni.  

 

Szilágyi István polgármester 

 

Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más 

javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

  



Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I.29.) 

önkormányzati rendeletet kiegészíti a 3. számú melléklettel.   

 

 

2.§    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

Szilágyi István 

polgármester 

Zsidóné dr. Faragó Monika 

jegyző 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került 2016. szeptember 20. napján. 

 

 

 

 

  Zsidóné dr. Faragó Monika  

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1/2015. (I. 29.) Önk. r. 3. számú melléklet: 

 

Az önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciók megnevezése 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem 

szociális bérlakás)- önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más 

ingatlanok hasznosítása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045220 Vizi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

066010 Zöldterület-kezelés 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 



107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

 

8./  N a p i r e n d : 

 

      Egyéb ügyek 

   

         I./ A Dunagép Zrt. iroda helyiségének bérleti díja 

 

 

Szilágyi István polgármester 

 

Elmondja, hogy az előző testületi ülésen megszavazták, Széchenfalvi Lászlónak a Dunagép 

Zrt. üv. igazgatójának, hogy bérbe adnak egy iroda helyiséget a Művelődési Házban, amelyre 

havi 10.000 forint bérleti díjat javasol. 

 

155/2016.(IX.15.) sz. Önk. hat.     

 

A Dunagép Zrt. iroda helyiségének bérleti díja 

 

                                                                H a t á r o z a t 

 

                            Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

elfogadta, hogy a Dunagép Zrt. havi 10.000 forint bérleti díjat fizessen a 

Művelődési Házban található iroda helyiségért. 

 

 

         II./ A Művelődési Házba szék vásárlása 

 

 

 

Szilágyi István polgármester 
 

Elmondja, hogy a Művelődési Házba a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól kapott 20 

darab asztalhoz 150 darab jobb minőségű párnázott szék vásárlását javasolja, melynek 

összege bruttó 1.000.000 forint. 

 

 

 

156/2016.(IX.15.) sz. Önk. hat.  

    

A Művelődési Házba 150 darab jobb minőségű szék vásárlása 

 

                                                                H a t á r o z a t 

 

                            Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

elfogadta, a 150 darab jobb minőségű szék vásárlását 1.000.0000 forint 

értékben. 

 



 

 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása vagy más javaslata. 

Mivel nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

                                                             Kmft. 

 

 

 

 

 

 

  Szilágyi István                                                             Zsidóné dr. Faragó Monika 

   polgármester                                                                             jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


