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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
I/1-14/2014. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. október 20-án 17:30 órakor a Községházán tartott nyilvános alakuló üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
Babos Attila polgármester 
Bartha Gusztáv képviselő 
Csala László képviselő 
Cseh Gábor képviselő 
Nagy Károly képviselő 
Szabó Géza képviselő 
Szabó Péter képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: dr. Szigethy Balázs jegyző 
 
Meghívottként részt vett az ülésen: 
Sántha István Helyi Választási Bizottság elnöke, Márton Attiláné igazgatási előadó 
 
 
Babos Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Sántha Istvánt, a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, aki a 2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról tartandó beszámoló, a polgármester és az önkormányzati képviselők eskütétele okán 
jelent meg az ülésen. 
Megállapítja, hogy vele együtt 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Károly és Cseh Gábor képviselőket. Javaslatot tesz a 
meghívó szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint az eredetileg 1. és 2. napirend 
egyben kerül megtartásra, valamint az eredetileg 2. napirend után kerül sor az eredetileg 7. 
napirendi pont „Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata” és a 8. 
napirendi pont „A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása” napirendek tárgyalására, továbbá 
az eredetileg 13. napirendként jelölt „Döntést igénylő ügyek” elhagyásra kerül. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról 
 A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
2.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 
3.) A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, a bizottsági tagok megválasztása 
 
4.) Alpolgármester választás, az alpolgármester eskütétele 
 
5.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
6.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
7.) A képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
 
8.) A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának felülvizsgálata 
 
9.) Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
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10.) A polgármesteri program (ciklusprogram) ismertetése 
 
11.) A 2014. évi munkaterv felülvizsgálata 
 
12.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két képviselő-testületi 

ülés közötti fontosabb eseményekről 
 
13.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
 
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 
105/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nyilvános ülés napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét elfogadja. 

 
 
Napirend tárgyalása 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 
 
A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról 
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Babos Attila polgármester felkéri Sántha Istvánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a 
2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló beszámolóját. 
 
Sántha István HVB elnök elmondja, hogy a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán Dunaszegen 1629 fő választásra jogosult állampolgár 
szavazhatott. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 387 fő. A választás előkészítése, 
illetve lebonyolítása során rendkívüli esemény nem történt. 
A szavazólapok megszámlálása után Dunaszeg Község Helyi Választási Bizottsága a következő 
eredményt állapította meg az önkormányzati képviselők választásáról: 
 
Szabó Péter 257 szavazat, Bartha Gusztáv 258 szavazat, Szabó Géza Antal 266 szavazat, Cseh 
Gábor 277 szavazat, Nagy Károly 317 szavazat és Csala László 281 szavazat. 
 
A polgármester választás eredményei a következők: 1629 fő a választásra jogosult állampolgár, 
szavazóként megjelent választópolgárok száma 387 fő. 
A szavazólapok megszámlálása után Babos Attila Imre 355 szavazattal Dunaszeg község 
polgármestere. 
 
Babos Attila polgármester megköszöni a Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak korrekt munkáját, a jegyző és a Helyi Választási Iroda munkatársainak 
helytállását. 
 
Sántha István HVB elnök ezt követően ünnepélyes eskütételre hívja fel a megválasztott 
képviselőket. 
 
Bartha Gusztáv képviselő, Csala László képviselő, Cseh Gábor képviselő, Nagy Károly képviselő, 
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Szabó Géza képviselő és Szabó Péter képviselő a jogszabályban rögzített szöveggel leteszik 
képviselői esküjüket. 
 
Sántha István HVB elnök ünnepélyes eskütételre hívja fel a megválasztott polgármestert. 
 
Babos Attila polgármester a jogszabályban rögzített szöveggel a képviselő-testület előtt leteszi 
polgármesteri esküjét. 
 
Sántha István HVB elnök megköszöni az eskü letételét. A polgármesternek és a képviselőknek 
eredményekben gazdag munkát kíván. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző felkéri a polgármester és a képviselő urakat az eskü szövegének 
aláírására. 
 
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.) 
 
Sántha István HVB elnök 17:46 órakor elhagyja az üléstermet. 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot (a 
továbbiakban: SZMSZ) minden képviselő részére eljuttatta. 
Az SZMSZ 1. függelékében módosítás szükséges, mivel a Képviselő-testület tagjai változtak, 
azonban ez önmagában nem jár a rendelet módosításával. 
Bartha Gusztáv, Szabó Géza és Szabó Péter képviselők lakcíme rögzítésre kerül. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendeletének elfogadása az előző év őszén történt, már az új 
önkormányzati törvény hatályba lépését követően, így az megfelel a hatályos előírásoknak, 
amennyiben a Képviselő-testület szerkezeti változtatásokat nem tervez, úgy jelenlegi módosítása 
nem indokolt. 
 
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 
106/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 20/2013. (XI. 28.) rendeletét felülvizsgálta, 
azon módosítani jelenleg nem kíván. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
A Képviselő-testület bizottságainak létrehozása, a bizottsági tagok megválasztása 
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dr. Szigethy Balázs jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ rendelkezései 
szerint két állandó bizottsága van az Önkormányzatnak, az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság. 
Pénzügyi Bizottság jogszabály alapján szükséges a 2000 fő feletti lakosságszámú településeken. 
Ügyrendi Bizottság többek között a titkos szavazatok összeszámolása és a vagyonnyilatkozatok 
leadása ügyében ülésezik. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy az SZMSZ-ben szereplő bizottságokon kívül a 
Képviselő-testület jelenleg újabb bizottságot ne hozzon létre, az állandó bizottságokat 3-3 
képviselő bizottsági taggal működtesse. Az Ügyrendi Bizottság elnökének Cseh Gábor képviselőt, 
tagjainak Bartha Gusztáv és Szabó Péter képviselőket javasolja. 
 
A javasolt képviselők a jelölést elfogadják. 
 
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 
107/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság elnökének Cseh Gábor képviselőt, tagjainak 
Bartha Gusztáv és Szabó Péter képviselőt megválasztja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Ügyrendi Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester javasolja a Pénzügyi Bizottság elnökének Csala László képviselőt, 
tagjainak Bartha Gusztáv és Szabó Géza képviselőket. 
 
A javasolt képviselők a jelölést elfogadják. 
 
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 
108/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pénzügyi Bizottság elnökének Csala László képviselőt, 
tagjainak Bartha Gusztáv és Szabó Géza képviselőt 
megválasztja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 Pénzügyi Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
Alpolgármester választás, az alpolgármester eskütétele 
 
Babos Attila polgármester felkéri Nagy Károly képviselőt az alpolgármesteri tisztég betöltésére. 
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Nagy Károly képviselő megköszöni a lehetőséget és elfogadja a jelölést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a hatályos jogszabályok alapján az alpolgármester 
megválasztása titkos szavazással és minősített többséggel történik. A titkos szavazás 
lebonyolításáról az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik, amelynek 
értelmében a szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. A titkos szavazásról külön 
jegyzőkönyv készül. Az alpolgármesteri tisztség betöltéséhez az önkormányzati képviselők 
többségének igen szavazata szükséges. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, Cseh Gábort a 
szavazás lebonyolítására. 
 
Nagy Károly képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. 
 
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 
109/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nagy Károly képviselőt érintettsége miatt kizárja az 
alpolgármester megválasztására irányuló szavazásból. 

 
 
Cseh Gábor, az Ügyrendi Bizottság elnöke lebonyolította a titkos szavazást. 
 
(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 
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 
110/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nagy Károly képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester felkéri Nagy Károly alpolgármestert, hogy az esküt tegye le a Képviselő-
testület előtt. 
 
Nagy Károly alpolgármester megköszöni a bizalmat, ezt követően a jogszabályban rögzített 
szöveggel a képviselő-testület előtt leteszi alpolgármesteri esküjét. 
 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Babos Attila polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jelen esetben nincs mérlegelési lehetősége, a főállású 
polgármester illetményének és költségtérítésének mértékét jogszabály határozza meg. 
 
Babos Attila polgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. 
 
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 
111/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Babos Attila polgármestert érintettsége miatt kizárja a 
polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására irányuló szavazásból. 

 
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 
112/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján 2014. október 12. 
napjától Babos Attila Imre, főállású polgármester havi bruttó 
illetményét 448.700 Ft, azaz négyszáznegyvennyolcezer-
hétszáz forint összegben, havi bruttó költségtérítését 67.305 Ft, 
azaz hatvanhétezer-háromszázöt forint összegben állapítja 
meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy az illetmény és a költségtérítés 
folyósításáról intézkedjen. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2014. október 31. 

 
 
6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Babos Attila polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Nagy Károly társadalmi megbízatású alpolgármester 
jelezte, hogy nem kíván tiszteletdíjat felvenni, azonban az önkormányzati törvény megfogalmazása 
értelmében azt minden esetben meg kell állapítani. A Képviselő-testület az előterjesztésben 
foglaltak szerinti mérlegelési jogkörrel rendelkezik. 
 
Nagy Károly alpolgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. 
 
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 
113/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nagy Károly alpolgármestert érintettsége miatt kizárja az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítására irányuló szavazásból. 

 
 
Babos Attila polgármester javasolja tiszteletdíjként és költségtérítésként a jogszabályban 
meghatározott legalacsonyabb összeg megállapítását. 
 
A javaslattal 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 
114/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján 2014. október 20. 
napjától Nagy Károly, társadalmi megbízatású alpolgármester 
havi bruttó tiszteletdíját 157.000 Ft, azaz százötvenhétezer 
forint összegben, havi bruttó költségtérítését 23.550 Ft, azaz 
huszonháromezer-ötszázötven forint összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés 
folyósításáról intézkedjen. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2014. október 31. 

 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az elmúlt ciklusokban az alpolgármester nem részesült 
tiszteletdíjban. Nagy Károly alpolgármester írásban nyilatkozott, hogy a 2014-2019 önkormányzati 
ciklusban alpolgármesteri tiszteletdíjat és folyamatos költségtérítést nem kíván igénybe venni. 
Természetesen amennyiben az alpolgármesteri feladatellátással kapcsolatban az 
alpolgármesternek költsége merül fel, azt az önkormányzat megtéríti. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy Nagy Károly alpolgármester kérését, miszerint lemond 
tiszteletdíjáról, a Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A javaslattal 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 
115/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi Nagy Károly alpolgármester azon nyilatkozatát, 
miszerint alpolgármesteri tiszteletdíjáról lemond. Költségtérítést 
részére a jogszabályban foglaltak szerint megállapított összeg 
erejéig az alpolgármesteri feladatellátásából kifolyólag felmerülő 
költségei tekintetében, a polgármester jóváhagyása alapján 
biztosít. 
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Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
A képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a korábbi ciklusban nem volt tiszteletdíj. Javasolja, hogy 
a Képviselő-testület jelenleg se állapítson meg magának tiszteletdíjat. 
 
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 
116/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
képviselők részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Amennyiben a feladat ellátásával kapcsolatban a képviselőnek 
költsége merül fel, azt az önkormányzat a hatályos 
jogszabályok alapján téríti meg. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a korábbi években képviselői keretet alkalmaztak, 
amelynek köszönhetően a képviselők évi 100 ezer forint összegben javaslatot tehettek az általuk 
választott dunaszegi civil szervezetek támogatására az önkormányzat éves költségvetése terhére. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy melyek a támogatható civil szervezetek. 
 
Babos Attila polgármester válaszában felsorolja a dunaszegi civil szervezeteket, egyesületeket. 
Javasolja, hogy a támogatás mikéntjét a Képviselő-testület egy későbbi ülése keretében pontosan 
határozza meg, azonban elmondja, hogy az elképzelése az, hogy a civil szervezetek időben és 
személy szerint keressék meg a képviselőt és mondják el, hogy az adott évi keretből mekkora 
összegre és milyen célra kívánnak támogatást igénybe venni. 
 
A témával kapcsolatban további 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 
117/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
dunaszegi civil szervezetek támogatására képviselői keretet 
állapit meg 100.000 Ft/év/képviselő összegben. A megállapított 
keret felhasználására a képviselők tehetnek javaslatot az 
önkormányzat éves költségvetése terhére. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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8.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának felülvizsgálata 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a 2000 fő alatti települések nem tarthatnak fenn külön 
önkormányzati hivatalt. A körjegyzőség jogintézménye megszűnt, így Dunaszeg, Dunaszentpál és 
Kunsziget községek képviselő-testületei közös önkormányzati hivatalt hoztak létre, amely 2013. 
márciusától látja el feladatait. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy nem javasol változást a közös önkormányzati hivatal 
fenntartásával kapcsolatban. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további 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 
118/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában a 
2014-2019 önkormányzati ciklusban változatlanul részt vesz. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs 
Határidő: azonnal 

 
 
9.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót 
mindenki megkapta, abban a 2014. szeptember 30-i állapot szerepel. 
 
 
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 
119/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
A polgármesteri program (ciklusprogram) ismertetése 
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Babos Attila polgármester ismerteti a 2014-2019 ciklusra vonatkozó polgármesteri programját a 
melléklet szerint. 
 
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 
120/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014-2019 önkormányzati ciklusra vonatkozó polgármesteri 
programot elfogadja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11.) napirendi pont 
(Az előterjesztés szóbeli.) 
 
A 2014. évi munkaterv felülvizsgálata 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a 2014. évi munkaterv szerint október 27-én, november 
24-én és december 15-én lenne rendes képviselő-testületi ülés. 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az október 27-re tervezett ülését 
törölje a napirendjéből, mivel annak napirendje részben az alakuló ülésen került megtartásra, 
részben pedig a november 24-i ülés során tárgyalható. 
 
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 
121/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. évi munkatervét felülvizsgálta és a 2014. október 27-re 
tervezett képviselő-testületi ülést a munkatervéből törli. A 2014. 
november 24-re és december 15-re tervezett képviselő-testületi 
ülések megtartásra kerülnek. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két képviselő-testületi ülés 
közötti fontosabb eseményekről 
 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
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 
122/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 98/2014. (IX. 8.), 99/2014. (IX. 8.), 100/2014. (IX. 
8.), 101/2014. (IX. 8.), 102/2014. (IX. 8.) számú lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót, valamint a polgármesteri 
tájékoztatót a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
Babos Attila polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el az I/1447-1/2014., I/1596-
1/2014, I/1595-1/2014, I/1570-1/2014, I/1586-1/2014. számú, átruházott hatáskörben hozott 
határozatokról szóló beszámolót. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2014. (X. 20.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, jóváhagyja az I/1447-1/2014., I/1596-1/2014., I/1595-
1/2014., I/1570-1/2014., I/1586-1/2014. számú, átruházott 
hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri 
beszámolót. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Babos Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testületnek 6 hónapon 
belül el kell fogadnia az önkormányzat gazdasági programját. Ehhez kéri a képviselők konstruktív 
együttműködését. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a képviselők számára szeretne felelősségi területeket 
kijelölni, amennyiben ebben a kérdésben egyetértés alakul ki. 
Javaslata szerint a településfejlesztésért Bartha Gusztáv, a kultúráért és a közösségekért Szabó 
Péter, a sportért és szabadidőért Cseh Gábor, az intézményi kapcsolatokért Csala László és a civil 
szervezetekért Szabó Géza lenne a felelős. 
 
A képviselők a felelősségi területek felosztására tett javaslatot elfogadták, egyúttal megtették 
javaslataikat. 
 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy szeretné feléleszteni a települési újság hagyományát, 
azonban szükség lenne egy szerkesztőre, aki átfogja az ezzel kapcsolatos munkálatokat mind a 
szerkesztés, mind pedig a megjelentetés területén. 
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