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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-5/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. február 21-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 

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

Szabó Géza 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 Bartha Gusztáv és Csala László képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirend elfogadására. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Döntés az önkormányzat pénzügyi követeléséről 
2.) Döntés településképi együttműködésről 
 
 
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 
38/2017. (II. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. február 21-i rendkívüli, nyilvános testületi ülés napirendjét 
és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint 
elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 

 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. és 3. melléklete.) 

 
Döntés az önkormányzat pénzügyi követeléséről 
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dr. Szigethy Balázs jegyző ismereti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy az Állami 
Számvevőszék ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy módosítani szükséges az 
önkormányzat vagyonrendeletét. Sor került a polgármester általi forrásfelhasználás lehetőségének 
pontosítására, az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználhatóságának meghatározására, a 
behajthatatlan követelések kezelésének meghatározására a belső ellenőrrel egyeztetett módon, 
illetve sor került a függelékek aktualizálására is az önkormányzat vagyonelemei tekintetében. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy a polgármesteri forrásfelhasználás tekintetében az 
500.000 forintos összeghatár nem túl alacsony-e, javasolja megemelését. 
 
Babos Attila polgármester álláspontja szerint nincs szükség az emelésre, jobb, ha az alacsony 
összegű kiadásokról is közösen dönt a testület. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy az önkormányzat vagyonelemeit a közeljövőben biztosítási 
érték szempontjából is aktualizálja a hivatal. 
 
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 
az önkormányzat vagyonáról szóló 6/2014. (VII. 7.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 
4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 

 
 
Babos Attila polgármester 18:08 órakor szünetet rendel el. 

 
Babos Attila polgármester és dr. Szigethy Balázs jegyző 18:10 órakor kihirdeti Dunaszeg Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 6/2014. (VII. 7.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletét. 
 
Fenti rendelet 18:15 órakor hatályba lép. 

 
Babos Attila polgármester 18:15 órakor elrendeli az ülés folytatását. 
 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a Quaestor értékpapírok kapcsán megérkeztek az 
igazolások a felszámolóbiztosoktól, így ezek birtokában eleget lehet tenni az Állami Számvevőszék 
és a belső ellenőr javaslatára az intézkedési tervben foglaltaknak, miszerint ez az összeg 
behajthatatlan tételként kerüljön kivezetésre a könyvelésből. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy igényüket próbálják meg bírósági úton érvényesíteni. 
 
A témával 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 
39/2017. (II. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. (1132 
Budapest, Váci út 30.) eladóval 50.980.000 forint névértékű, 
QFD150318 jelölésű névre szóló pénzügyi eszközre 
vonatkozóan kötött 25A14/1848 azonosító számú adásvételi 
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szerződése vonatkozásában dr. Somogyi Krisztina 
felszámolóbiztos (Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit 
Kft.) és Bollér Katalin felszámolóbiztos (Vectigalis Zrt.) 
nyilatkozatait alapul véve a hiányzó 31.596.496 forint értékű 
kötvényt a felszámolási eljárásban behajthatatlan követelésnek 
minősíti és hozzájárul ezen összegnek az önkormányzat 
könyvelésében ekként történő szerepeltetéséhez és a 
szükséges könyvelési, számviteli tranzakciók végrehajtásához. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: a 2016. évi beszámoló készítésének határideje 

 
 
A témával 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 
40/2017. (II. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat QFD150318 jelölésű névre szóló pénzügyi 
eszközei tekintetében felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Quaestor vállalatcsoport vezetői ellen folyamatban lévő 
büntetőeljárás során az önkormányzat pénzkövetelésének 
megtérülése érdekében eljárjon. A felmerülő költségeket az 
önkormányzat mindenkori költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. és 6. melléklete.) 
 
Döntés településképi együttműködésről 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy minden önkormányzatnak 
jogszabályi kötelezettsége, hogy a helyi építési szabályzat mellett kidolgozza települési arculati 
kézikönyvét és a településkép védelméről rendeletet alkosson. 
Elmondja, hogy polgármester úrral megkeresték az alsó-szigetközi településeket, előzetes 
egyeztető és igényfelmérő tárgyalásokat folytattak az érintettekkel. Dunaszeg mintegy gesztorként 
vesz részt a feladatban, feladatellátási szerződés keretein belül. Ismerteti a várható költségeket is, 
melyek hozzávetőlegesen az alábbiak szerint fognak alakulni: 700.000 Ft + Áfa / település a 
települési arculati kézikönyv és a rendelettervezet kidolgozására és 30.000 Ft + Áfa / hó / település 
a főépítészi feladatok ellátására. A feladat nagyjából 7 hónapos intervallumra tervezhető. 
Elmondja, hogy az ígéretek szerint településenként 1 millió forint állami támogatás várható a 
feladatra. A feladatellátási szerződés még nem került megalkotásra, mivel az árajánlatok 
beszerzése folyamatban van, így a képviselő-testület jelenleg keretösszeget tud megállapítani. 
Mindeközben kidolgozásra került a településrendezéssel, települési arculattal kapcsolatos 
eljárások során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet, 
tekintettel arra, hogy a hatályos joganyag alapján az eddigi szabályzati forma helyett rendelet 
elfogadása vált szükségessé. 
Első körben kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelettervezetet, helyezze hatályon 
kívül korábbi szabályzatát, majd alakítsa ki álláspontját a településkép védelmével kapcsolatos 
feladatok ellátására vonatkozóan. 
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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 megalkotta 
 
Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 
településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletét 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 
 
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 
41/2017. (II. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
104/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozattal elfogadott 
Dunaszeg község településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési 
szabályzatát hatályon kívül helyezi. 
 
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 
42/2017. (II. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt 
települési arculati kézikönyv elkészítésével, az önkormányzati 
főépítészi feladatok ellátásával, a településkép védelméről 
szóló rendelettervezet előkészítésével, továbbá a 
településrendezési eszközök ezzel összefüggő módosításával 
kapcsolatos feladatok tekintetében a szükséges egyeztetéseket 
lefolytassa, az együttműködési megállapodásokat, vállalkozási 
és megbízási szerződéseket megkösse, amely feladatellátás 
költségét bruttó 1,5 millió forint összegig az önkormányzat 
2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a települési arculati 
kézikönyvet, a településkép védelméről szóló rendelettervezetet 
és a településrendezési eszközök szükséges módosító 
javaslatait jogszabályi határidőben elfogadásra terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 
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