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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-15/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. július 26-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: 

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 Nagy Károly alpolgármestert és Szabó Péter képviselőt. Javaslatot tesz, a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, a Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés a TOP-
3.2.1-15 pályázat kapcsán együttműködési megállapodásról”, „Döntés a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Programban való részvételről”, „Döntés Pannon-Víz Zrt. 
részvényértékesítésről”, „Döntés Dunaszeg, Arany J. u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlan 
értékesítéséről”, „Döntés a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról”, „Döntés Dunaszeg Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezéséről”, „Döntés 
a Dunaszeg 646/135 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről” napirendeket. 

 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

b) Döntés a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
c) Döntés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
d) Döntés a TOP-3.2.1-15 pályázat kapcsán együttműködési megállapodásról 
e) Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételről 
f) Döntés Pannon-Víz Zrt. részvényértékesítésről 
g) Döntés Dunaszeg, Arany J. u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlan 

értékesítéséről 
h) Döntés a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
i) Döntés Dunaszeg Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezéséről 
j) Döntés a Dunaszeg 646/135 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről 

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
döntésekről 

Zárt ülés 
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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 
152/2016. (VII. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. július 26-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét és 
a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. 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 
megalkotta: 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
7/2016. (VIII. 3.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 

 
 
b) Döntés a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
 

dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
153/2016. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja által, GYB-04/894-1/2016. számon, 2016. 
május 31-én tett törvényességi felhívásában foglaltakat. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
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A témával 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 
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 
8/2016. (VIII. 3.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
 
c) Döntés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. Kérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése, felvetése. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy pontosan legyen meghatározva, hogy mi minősül 
közterületnek és mi nem. Készüljön egy közterület nyilvántartási jegyzék. Továbbá kérdezi, hogy 
elegendő hirdető tábla áll-e rendelkezésre a település forgalmasabb helyein, ahol lehetőség nyílik 
plakát kihelyezésre. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a rendelet függelékét képezheti egy ilyen jellegű 
felsorolás. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy ezt a listát a honlapon is elérhetővé tegyék. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző jelzi, hogy a kistermelői és őstermelői piac szabályozása kérdésében is 
állást kell foglalni, hogy szabályozza-e a rendelet a piachasználatot. 
 
Babos Attila polgármester azon a véleményen van, hogy mindenképpen kerüljön bele. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző további felvetésként fogalmazza meg, hogy a bérleti díjak tekintetében, 
különböző kategóriákat és a kategóriákhoz tartozó összegeket kell felállítani, ami szintén a 
rendelet függelékében kaphatna helyet. 
 
Szabó Péter képviselő kérdezi, hogy a mozgó árusok fizetnek-e valamiféle bérleti díjat jelenleg. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy kezdetben fizettek, újabban ezek a bevételek az 
ellenőrizhetetlenség miatt elmaradnak. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy lehetne velük éves bérleti szerződét kötni. Az említett 
kategóriák közé pedig belevenni a mozgóárusokat is. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy mivel nagyon sok kérdés merült fel, halasszák el ezt a 
napirendi pontot a következő testületi ülésig és addig is várja a hozzászólásokat, javaslatokat az 
elhangzott kérdések kapcsán.  
 
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 
154/2016. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 
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módosításával kapcsolatos döntését elhalasztja, egyúttal felkéri 
a jegyzőt a rendelettervezet átdolgozására. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2016. szeptember 6. 

 
 
d) Döntés a TOP-3.2.1-15 pályázat kapcsán együttműködési megállapodásról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy pályázatíró céget 
kell felkérni a napelemes projekt megírásához. Maga a pályázatírás ingyenes, a projektterv 
elkészítését kell megfizetni, ami a teljes pályázati összköltség 2%-a, melyből 250.000 Ft + ÁFA 
előleget kell biztosítani. A pályázat teljes végső összege most még nem tudható pontosan, viszont 
pozitív elbírálás esetén ez az összeg elszámolható költségként. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy ez a pályázat mekkora önrésszel bír. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy 100% támogatott, nem kell önrész. Tájékoztatásként 
elmondja még, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy ehhez hasonló pályázati lehetőség lesz a 
közeljövőben. 
 
Nagy Károly alpolgármester javasolja, hogy akkor fogadják el az ajánlatot. 
 
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 
155/2016. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a TOP-3.2.1-15 pályázat kapcsán Dunaszeg 
Község Önkormányzata (képviseli: Babos Attila polgármester, 
9174 Dunaszeg, Országút utca 6.) egyedi pályázatírásra és 
projektterv elkészítésére együttműködési megállapodást kössön 
az Energiatudás Innovációs Kft.-vel (képviseli: Pusztai István, 
6795 Bordány, Bartók B. u. 5.). 
A vállalkozói díj mértéke a pályázatban elszámolható 
összköltség nettó 2%-a + ÁFA összeg, melyet az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének terhére biztosít.  
A vállalkozói díj megfizetése két részből áll. Az első részlet a 
projektterv elkészítése előtt, a szerződés aláírásával egy időben 
250.000 Ft + ÁFA értékben, mely azonnal fizetendő, a második, 
fennmaradó részlet pedig az eredményhirdetést követően válik 
esedékessé, a vállalkozó által kiállított számla ellenében, a 
kiállítástól számított 8 napon belül. 
A Képviselő-testület a szerződést a mellékelt tartalommal 
elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
A Képviselő-testület a TOP-3.2.1-15 pályázat keretében a 
Dunaszegi Körzeti Általános Iskola, valamint a Dunaszegi 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde napelemekkel történő 
energiaellátását támogatja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 
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e) Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. Elmondja, hogy gyakorlatilag a lakosság lélekszáma alapján kettő darab sportparkra 
lehetne pályázni, valamint a program lehetőséget ad egy 200 vagy egy 400 m-es futókör 
kialakítására is. A sportpark 100 %-os támogatással igényelhető, a futókörhöz viszont a 
tereprendezés teljes költsége az önkormányzatot terheli és 50 %-os önrész szükséges. 
Véleménye szerint kb. 5 millió Ft körüli összeggel kell számolni, egy 200 m-es futókör és a két 
sportpark esetén. Várja a javaslatokat. 
 
Csala László képviselő szerint a futópálya hasznosabb, mint a sportpark, hiszen jelenleg is sokan 
mennek ki a település határaiba futni. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy vajon akik kimennek a lakatlan területekre futni, tennék-e ezt 
egy viszonylag forgalmas, lakott részen. 
 
Csala László képviselő szerint egy ez lélekemelő pályázat, mindenképpen javasolja a futókör 
kialakítását. 
 
Babos Attila polgármester szerint a sportpark is hasznos dolog és most lehetőség lenne mindjárt 
kettőt kialakítani. 
 
Szabó Péter képviselő szerint mindkettő jó dolog, jó családi programot jelenthetne, ha a liget körül 
kerülne elhelyezésre a futópark és az egyik sportpark is. 
 
Szabó Géza képviselő is ez utóbbi elképzelést támogatja, mert közel van az iskola, a gyerekek is 
ki tudnák használni, akár egy tornaóra keretében. Továbbá szerinte az a park egy szép zöldövezeti 
hely, több életre lenne ott szükség. 
 
Cseh Gábor képviselő szerint megér 5 millió forintot, támogatja a programot. 
 
Szabó Péter képviselő szintén hozzájárulását fejezi ki. 
 
Csala László képviselő kérdezi, hogy lenne-e rá keret. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy ezt pontosan nem lehet tudni, hiszen a beadott 
pályázatok elbírálása még folyamatban van, az azokhoz szükséges önrészeket csak pozitív 
elbírálás esetén kell megfizetni. 
 
Szabó Géza képviselő véleménye az, hogy kerüljön beadásra a pályázat, ha minden korábban 
beadott projekt nyer és ez utóbbira nem maradna keret, akkor még mindig vissza lehet lépni. 
 
Babos Attila polgármester kéri, hogy akkor jelöljék ki a sportparkok és futókör megvalósításának 
lehetséges helyeit. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja a korábban elhangzott alternatívát, miszerint egy sportpark a 
ligetbe, a 200 méteres futókör a liget köré, a másik sportpark pedig a sportpálya mellé kerüljön. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
156/2016. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy Dunaszeg Község Önkormányzata részt 
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vegyen a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark 
Programban és vállalja, hogy a pályázati összköltség 50 %-os 
önrészét, legfeljebb bruttó 5.500.000 Ft összegig a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy a Program 
keretében kettő darab D típusú, egyenként 150 m2 alapterületű 
kültéri sportpark és egy darab 200 méteres futókör kerüljön 
kialakításra. 
A futókör és az egyik sportpark a Dunaszeg, 408/1 helyrajzi 
számú, a másik sportpark a Dunaszeg, 297/8 helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon kerülnek elhelyezésre, 
melynek rendelkezésre bocsájtásához a Képviselő-testület 
szintén hozzájárul. 
A Képviselő-testület jóváhagyja a tereprendezés költségeinek 
100 %-os biztosítását az önkormányzat 2016. évi költségvetése 
terhére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
f) Döntés Pannon-Víz Zrt. részvényértékesítésről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket az előterjesztés tartalmáról. 
 
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 
157/2016. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
kíván vásárolni Dunasziget Község Önkormányzata által kínált 
1.282 db, egyenként 10.000 Ft névértékű Pannon-Víz Zrt. 
dematerializált törzsrészvényekből. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
g) Döntés Dunaszeg, Arany J. u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Csala László képviselő szerint elég romos az a ház, fel kellene értékeltetni és el kell adni. 
 
Nagy Károly alpolgármester szerint is meg kell tőle válni, de felmerül a kérdés, hogy mi lesz a 
jelenlegi bentlakóval. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a vevőnek szerződést kell kötnie a bérlővel. 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
158/2016. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Dunaszeg, Arany János utca 7. szám alatti, 519 
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 
eladáshoz, melynek vételárat az ingatlan felértékeltetése után 
határozza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vételi szándékot tevő Nagy Istvánnal (9024 Győr, Illyés Gy. u. 
8.) egyeztessen az ingatlanban jelenleg lakóval kötendő 
szerződés kapcsán. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
h) Döntés a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 

dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, miszerint jogszabályi változások 
miatt 2016. december 31-ig történhet a kisgyermekek gondozása családi napköziben. 2017. január 
1-től családi bölcsődeként végezheti a társulás a gyermekek napközbeni ellátását. A társulási 
megállapodást és a szakmai dokumentumokat szükséges módosítani, illetve néhány apróbb 
változtatás szükséges intézményen belül. 
 
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 
159/2016. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
tekintetében a gyermekek napközbeni ellátásának 
megváltozásával, a feladatellátáshoz szükséges szervezeti keret 
átalakulásával kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társulás által 
működtetett Manóvár Családi Napközi 2017. január 1-től családi 
bölcsődeként lássa el feladatát, továbbá egyetért azzal, hogy a 
feladatellátás átalakulásával kapcsolatos minden személyi 
kérdésben a Társulás elnöke teljes jogkörrel, munkáltatói 
minőségben eljárjon. 
A Képviselő-testület a mellékelt tartalommal elfogadja a Kunszigeti 
Gyermekellátó Társulás társulási megállapodásának 2017. január 
1. időponttól hatályos módosítását. Felhatalmazza a Társulás 
elnökét, hogy a szolgáltatói és a törzskönyvi nyilvántartásban 
történő módosítás bejegyeztetése során teljes jogkörrel eljárjon és 
ezen hatósági eljárások során szükségessé váló módosításokat 
további képviselő-testületi döntés nélkül megtegye, a társulási 
tanács és a képviselő-testületek által elfogadott egységes 
szerkezetű okiraton a hatósági és szakmai szervezeti 
állásfoglalások szerinti módosításokat az előírások szerint 
átvezesse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 Lendvai Ivánné, a Társulás elnöke 
Határidő: jogszabályi határidőben 
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i) Döntés Dunaszeg Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. 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 
160/2016. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(képviseli: Babos Attila polgármester, 9174 Dunaszeg, Országút 
u. 6.) hozzájárul, hogy a Dunaszeg Sportegyesület (képviseli: 
Borbényi András elnök) székhelye a Dunaszeg, Országút utca 
297/8 helyrajzi számú ingatlanon szívességi használat 
jogcímen határozatlan időre bejegyzésre kerüljön. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
j) Döntés a Dunaszeg 646/135 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. 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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
161/2016. (VII. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Dunaszeg, 646/116-117 és 646/121-122 
helyrajzi számú ingatlanok telekkialakítását követően kialakuló  
646/135 helyrajzi számú, 0,1548 ha területű ingatlan 
önkormányzati közútként, ingyenesen önkormányzati 
tulajdonba kerüljön. 
Az önkormányzati tulajdonba vétel nem befolyásolja a 2016. 
március 8-án az önkormányzat és a tulajdonosok között 
megkötött megállapodásban foglaltakat. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13-15. 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 döntésről szóló beszámolók elfogadását. 
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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 
162/2016. (VII. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 109/2016. (V. 23.), 110/2016. (V. 23.), 111/2016. (V. 
23.), 112/2016. (V. 23.), 113/2016. (V. 23.), 114/2016. (V. 23.), 
115/2016. (V. 23.), 116/2016. (V. 23.), 117/2016. (V. 23.), 
118/2016. (V. 23.), 119/2016. (V. 23.), 120/2016. (V. 23.), 
121/2016. (V. 23.), 124/2016. (V. 23.), 136/2016. (VI. 28.), 
137/2016. (VI. 28.), 138/2016. (VI. 28.), 139/2016. (VI. 28.), 
140/2016. (VI. 28.), 142/2016. (VI. 28.), 143/2016. (VI. 28.), 
145/2016. (VI. 28.), 150/2016. (VI. 28), 151/2016. (VI. 28.) 
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 6 fő, 
a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2016. (VII. 26.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja a I/1319-1/2016. számú, átruházott 
hatáskörben hozott határozatról szóló polgármesteri 
beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
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 
164/2016. (VII. 26.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2016. június 21. – 2016. július 20. közötti 
időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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