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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-22/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. november 21-én 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. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 

Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó 
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 Bartha Gusztáv képviselőket. Javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a Döntést igénylő ügyek közé felveszi „Döntés 
Dunaszeg Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról”, 
„Döntés a házi segítségnyújtás szolgáltatás munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról”, „Döntés 
településvédelmi rendelet közzétételéről” és „Döntés a Dunaszeg, 672/1 és 035/3 helyrajzi számú 
utca elnevezéséről” napirendet. A rendes, nyilvános képviselő-testületi ülést zárt ülés követi, 
tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározottakra. 
 
 
Napirendi javaslat: 

 
1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
2.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról 
3.) Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 
4.)  Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

keretében támogatandókról 
5.) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

illetménykiegészítéséről 
6.) Döntést igénylő ügyek 

a) Döntés Dunaszeg Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálatáról 

b) Döntés a házi segítségnyújtás szolgáltatás munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

c) Döntés településvédelmi rendelet közzétételéről 
d) Döntés a Dunaszeg, 672/1 és 035/1 helyrajzi számú utca elnevezéséről 
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7.) 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 

 
 
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 
180/2017. (XI. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. november 21-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. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 
Babos Attila polgármester felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a 
bizottság döntéséről. 
 
Csala László képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési koncepcióját a melléklet szerinti tartalommal a Képviselő-testület részére elfogadásra 
javasolta. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy bevételi oldalon nagy változás nem várható, pozitívum, 
hogy a bölcsőde finanszírozásán az adóerőképességnek megfelelően javítanak. A pályázatok 
közül vannak olyanok, amikre már a lehívott pénzek az önkormányzat számláján vannak és 
vannak, amik csak jövőre fognak rendelkezésre állni. A régi óvoda sorsa még nagyban 
befolyásolhatja a jövő évi költségvetést, de ez egyelőre bizonytalan. 
 
Nagy Károly alpolgármester javasolja, hogy a jövő évi költségvetésbe bele lehetne szorítani az 
Országút utca járdáinak felújítását és a hulladékgyűjtő szigetek térfigyelő kamerával történő 
felszerelését. 
 
Csala László képviselő javasolja, hogy a Széchenyi utcában az elöregedett akácfákat ki lehetne 
vágni, mert egyrészt balesetveszélyesek, másrészt a kerékpárosoknak örök probléma forrása. 
Valamint a temető kerítésének festése is aktuális lenne. 
 
Babos Attila polgármester válaszol, hogy az akácfák kérdése tervben van, a kerítés festése szintén 
folyamatban van. 
 
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy a Morotva-tónál az út és a töltés közötti terepet lenne jó 
rendezni, hiszen számos rendezvény helyszíne és esőben sajnos csatatérré válik. Valamint 
állandó jelleggel kéne biztosítani az áramellátást, ne kelljen mindig erről külön gondoskodni. 
Továbbá kezdeményezi, hogy a Kispálya kihasználhatósága céljából készüljön egy tanulmány, 
hogy hatékonyabban lehessen használni, még több közösségi rendezvénynek adhasson színteret. 
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Babos Attila polgármester válaszol, hogy a Morotva-tó rendezése szintén tervben van, a 
tanulmány elkészítésétől nem zárkózik el, keresni kell valakit, aki elkészíti. Mivel több hozzászólás 
nem volt, kéri, hogy szavazzanak a 2018. évi költségvetési koncepcióról. 
 
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 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2017. (XI. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi gazdálkodására vonatkozó koncepciót 
a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a koncepció alapján az 
önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló 
rendelettervezetet elkészítse. Megbízza a polgármestert, hogy 
a koncepció alapján elkészített rendelettervezetet a képviselő-
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 

 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról 

 
Babos Attila polgármester köszönti az adóügyi előadót, köszöni a beszámolót, átadja a szót a 
képviselő-testületnek. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy a magánszemélyek kommunális adója bevételének 
nagymértékű csökkenését mi okozza. 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó válaszol, hogy elsősorban a telekadó miatt esett vissza, 
hiszen aki eddig a telke után kommunális adót fizetett, az ez év januárjától már a telekadót fizette. 
Valamint az építményadókat is sikerült rendezni és ez is vont ki adófizetőket a magánszemélyek 
kommunális adóját fizetők csoportjából. 
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy idén se emeljenek adót. Tavaly úgyis új adónem került 
bevezetésre. 
 
Babos Attila polgármester sem javasolja az adóemelést és új adónem bevezetését. 
 
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 
182/2017. (XI. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati 
rendeletében megállapított adómértékeket a helyi 
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 
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igazodóan a törvényben meghatározott felső határokra 
figyelembe véve felülvizsgálta és azokon a 2018. évre 
vonatkozóan nem változtat, új adónem bevezetését 2018. 
január 1-től nem tervezi. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
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 
183/2017. (XI. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adóbevételekről és adóhátralékokról szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó 18:25 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

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

 
Térítési díjak, bérleti díjak felülvizsgálata 

 
Babos Attila polgármester kérdezi, hogy kíván-e a testület bérleti díjakat emelni.  
 
Szabó Péter képviselő javasolja, hogy emeljenek valamennyit és próbálják meg az összegeket 
kerek számokban meghatározni. 
 
Babos Attila polgármester is javasolja az emelést és kéri, hogy a kultúrház esetében különítsék el 
a magánjellegű, közösségi és kereskedelmi céllal igénybe vevők díjait. 
 
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 
a következő határozatot hozta: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
184/2017. (XI. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díját 
felülvizsgálta, amelynek megfelelően 2018. január 1-től az 
alábbi díjtételeket alkalmazza: 
 
Lakások bérleti díjai: 
Táncsics u. 40. 46.000 Ft/hó 
Arany J. u. 7. 46.000 Ft/hó 
Gyulamajor 1/B. 8.200 Ft/hó 
 



5/10 

Garázsok bérleti díjai: 
Táncsics u. 40. 4.500 Ft/hó 
 
Egyéb bérlemények bérleti díjai: 
Egészségügyi Központ, Liget u. 1. 85.000 Ft/hó 
Óvoda konyha, Ifjúság u. 1/A. 40.000 Ft/hó 
Gyulamajori bolt helyisége 6.200 Ft/hó 
 
Kultúrház terembérletek: 
Nagyterem (fizetős foglalkozás) 5.000 Ft/hó 
Kultúrház kereskedelmi rendezvényre  5.000 Ft/óra 
Kultúrház magánrendezvényre 
(kizárólag dunaszegi lakosok részére) 3.000 Ft/óra, 
de legfeljebb 20.000 Ft/alkalom 
 
Civil szerveződések közösségteremtő jellegű rendezvénye 
céljából eseti polgármesteri elbírálás alapján. 
 
Piac helypénz: 3.000 Ft/alkalom 
 
Földbérlet: 1 Ft/m2/év 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy intézkedjen a díjak fentiek szerinti 
beszedéséről 2018. január 1-től. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
támogatandókról 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy 4 pályázat érkezett be, ismerteti azok tartalmát. Három 
pályázó esetében a család egyik felnőtt tagja rokkantnyugdíjas, az egy főre eső bevételük is 
lényegesen alacsonyabb, mint a negyedik pályázóé. Javasolja mind a négy hallgató támogatását, 
de véleménye szerint tegyenek különbséget jövedelmi viszonyok alapján. A három hasonló 
szociális helyzetű pályázónak 5.000-5.000 Ft, a negyedik pályázónak 3.000 Ft összegű támogatást 
javasol. 
 
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 
185/2017. (XI. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi kiírásra beérkezett „A” típusú 
érvényes pályázatokat az alábbiak szerint támogatja: 
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 Rangsor Pályázó neve Támogatási összeg 
 
 1./ Gál Evelin 5.000 Ft/hó 
 2./ Szitás Bernadett 5.000 Ft/hó 
 3./ Szitás József 5.000 Ft/hó 
 4./ Nagy Krisztina Anna 3.000 Ft/hó 
 
”B” típusú pályázat nem érkezett. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos értesítési és kifizetési feladatoknak tegyen eleget. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: jogszabályi határidőben 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 
Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
illetménykiegészítéséről 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése az 
eddigiekhez képest változatlan. 
 
 
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 Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 
13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
 
6.) napirendi pont 
 
Döntést igénylő ügyek 

 
 
a) Döntés Dunaszeg Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 

Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársának szakmai felügyelete mellett a 
szükséges mértékben módosításra került. Az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
 
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: 
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Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
186/2017. (XI. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgált dokumentációját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Döntés a házi segítségnyújtás szolgáltatás munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a házi gondozó személyében változás 
történt. 
 
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 
187/2017. (XI. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
házi segítségnyújtás szolgáltatás munkájáról szóló beszámolót 
a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Döntés településvédelmi rendelet közzétételéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendelet szövegtervezete elkészült, 
hatósági és lakossági véleményezésre kell bocsátani. 
 
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 
188/2017. (XI. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a településkép védelméről 
szóló rendelettervezetet az érintett véleményező szervek 
részére állásfoglalásuk megadása céljából megküldje, továbbá 
lakossági véleményezésre bocsássa. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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d) Döntés a Dunaszeg, 672/1 és 035/3 helyrajzi számú utca elnevezéséről 
(Az előterjesztés szóbeli.) 

 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Iskola és Telefonos utca között 
újonnan kialakult utcában megkezdődtek az építkezések, Kertalja utcának javasolja elnevezni az 
érintett útszakaszt. 
 
Nagy Károly alpolgármester helytállónak találja az elnevezést, a rendezési terven is így szerepel 
és a lakosság is így ismeri. 
 
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 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
189/2017. (XI. 21.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszeg, Iskola utca és Telefonos utca közötti 672/1 és 035/3 
helyrajzi számú önkormányzati közútszakaszt Kertalja utcának 
nevezi el. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10-12. melléklete.) 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

 
Babos Attila polgármester beszámol a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról, egyúttal 
kéri a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 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 
190/2017. (XI. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 156/2017. (X. 24.), 157/2017. (X. 24.), 158/2017. (X. 
24.), 159/2017. (X. 24.), 160/2017. (X. 24.), 161/2017. (X. 24.), 
162/2017. (X. 24.), 164/2017. (X. 24.), 165/2017. (X. 24.), 
170/2017. (X. 24.), 171/2017. (X. 24.), 172/2017. (X. 24.), 
174/2017. (X. 24.), 175/2017. (X. 24.), 176/2017. (X. 24.), 
177/2017. (X. 24.), 178/2017. (X. 24.), 179/2017. (X. 24.) 
számú lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 
191/2017. (XI. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja a I/1859-1/2017. 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
192/2017. (XI. 21.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt tartalommal elfogadja Dunaszeg Község 
Önkormányzata 2017. október 1. – 2017. október 30. közötti 
időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 

 
Babos Attila polgármester a munkaterv szerinti 2017. december 12-i soron következő testületi-
ülést és közmeghallgatást 2017. december 4-én 17:00, illetve 18:00 órakor javasolja megtartani 
tekintettel a decemberi programok sűrű mivoltára. 
 
A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
193/2017. (XI. 21.) határozata 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évre vonatkozó munkatervét úgy módosítja, hogy a 2017. 
december 12-i rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés 2017. 
december 4-én 17:00 órakor, a közmeghallgatás 18:00 órakor 
kerül megtartásra. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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