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Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
I/1-2/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. január 24-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: - 

Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási 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 Nagy Károly alpolgármestert és Csala László képviselőt. Javaslatot tesz a meghívó 
szerinti napirendi pontok megváltoztatására, miszerint a meghívó szerinti Döntést igénylő ügyek 
közé felveszi a „Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Telefonhasználati 
Szabályzatának elfogadásáról”, „Döntés Borongicsné Kovács Diána kérelméről”, „Döntés Tóth 
Antal kérelméről”, Döntés településrendezési eljárás záró-véleményezéséről” napirendeket. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

2.) Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 
3.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 
4.) Döntést igénylő ügyek: 

a) Döntés az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges forrás megteremtésére irányuló 
pályázaton való részvételről 

b) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

c) Döntés Dunaszeg Község Önkormányzat Szervezeti és Működés Szabályzatának 
módosításáról 

d) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

e) Döntés Babos Georgina kérelméről 
f) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Telefonhasználati 

Szabályzatának elfogadásáról 
g) Döntés Borongicsné Kovács Diána kérelméről 
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h) Döntés Tóth Antal kérelméről 
i) Döntés településrendezési eljárás záró-véleményezéséről 

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

 
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 
7/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. január 24-i rendes, nyilvános testületi ülés napirendjét és 
a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a javaslat szerint elfogadja. 

 
 
 
Napirend tárgyalása 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1-2. melléklete.) 

 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyása, pénzmaradvány megállapítása, költségvetésének elfogadása 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 
a napirendi pontot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Felkéri a Képviselő-testület tagjait, 
hogy először a 2016. évi költségvetési beszámolóról, azt követően pedig a 2017. évi 
költségvetésről döntsenek. 
 
Szabó Géza képviselő kérdezi, hogy mi a maradvány várható sorsa. 
 
Bartha Gusztáv képviselő kérdezi, hogy mire lehet ezt a pénzt fordítani. 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó elmondja, hogy a közös hivatal esetében a 
maradvány feladattal terhelt, mivel az önkormányzatok településüzemeltetési feladataira kell 
fordítani. 
 
Nagy Károly alpolgármester kérdezi, hogy a továbbképzések címsor mit takar pontosan. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy jogszabály kötelezően előírja a köztisztviselők képzését 
és ennek a fedezésére szolgál a valóban nem kis összeg, amely jelentős része a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem részére kerül megfizetésre. 
 
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 
8/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
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költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
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 
9/2017. (I. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: folyamatos 

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

 
Beszámoló a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet előzetesen mindenki 
megkapott. 
 
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 
10/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 
szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja. Az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta, kérdezi, hogy van-e 
valakinek észrevétele, hozzászólása. 
 
Szabó Géza képviselő a sportpálya öltözőbővítésére elkülönített önrész biztosításával 
kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valami biztosíték a kihasználtságra. 
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Babos Attila polgármester válaszol, hogy szálláshelyként is funkcionálna, a nyári táboroztatás 
lehetőségét is magában rejti. 
 
Csala László képviselő megállapítja és megköszöni, hogy érthető, áttekinthető a költségvetés, 
könnyen ki lehet rajta igazodni. 
 
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 
11/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dunaszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 
tervezetét az I. fordulóban a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési 
rendelettervezet elkészítésére, egyúttal a polgármestert annak 
jogszabályi határidőben a képviselő-testület elé történő 
beterjesztésre. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
 dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. február 15. 

 
 
Kiss Józsefné pénzügyi-gazdálkodási előadó 18:50 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 
 
4.) napirendi pont 

 
Döntést igénylő ügyek 

 
a) Döntés az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges forrás megteremtésére irányuló 

pályázaton való részvételről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az ASP rendszerhez történő zökkenőmentes 
csatlakozás informatikai hátterének kialakításához szükséges a pályázat benyújtása, melynek 
benyújtására Dunaszeg Község Önkormányzata jogosult, 7.000.000 forint összegig. 
 
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 
12/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
annak érdekében, hogy Dunaszeg Község Önkormányzata (a 
továbbiakban: önkormányzat) – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-
ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. 
(VII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – az ASP 
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget 
tehessen, felhatalmazza Dunaszeg Község 
Önkormányzatának, mint a Dunaszegi Közös Önkormányzati 
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Hivatal (a továbbiakban: hivatal) székhelye szerinti 
önkormányzat polgármesterét, hogy a hivatalt fenntartó 
önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívásra 
pályázatot nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony 
létrejötte esetén a kedvezményezetti jogokat és 
kötelezettségeket a hivatalt fenntartó önkormányzatok, úgymint 
Dunaszeg Község Önkormányzata, Dunaszentpál Község 
Önkormányzata és Kunsziget Község Önkormányzata nevében 
és javára gyakorolja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: pályázati határidőben 

 
 
b) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 
dr. Szigethy Balázs jegyző 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: 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának a mellékelt szervezeti ábrával 
mellékletként történő kiegészítését elfogadja, a szabályzat 
változatlan tartalommal és hatállyal történő fenntartása mellett. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat kiegészítésére és 
közzétételére. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
c) Döntés Dunaszeg Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti a szabályzat módosításának okát. 
 
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 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. 
(II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendeletét 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
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d) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy az ÁSZ ellenőrzés kapcsán merült fel, hogy a jelenleg 
hatályban lévő Zöld Könyv nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Ezért került kidolgozásra 
Hivatásetikai Kódex néven egy új szabályzat, melyet a testületnek jóvá kell hagynia. 
 
Babos Attila polgármester kéri, hogy a képviselők szavazzanak a szabályzat elfogadásáról. 
 
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 
14/2017. (I. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Kódexét 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, jóváhagyja. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat közzétételére. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
e) Döntés Babos Georgina kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
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 
15/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Babos Georgina, 9174 Dunaszeg, Országút u. 24/A. szám alatti 
lakos részére engedélyezi a jelenleg ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés alatt álló Dunaszeg, 344/3 helyrajzi számú ingatlan 
tekintetében a kiépített közművekre (víz, csatorna, gáz, áram, 
aszfaltos út) történő csatlakozást. 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege: 577.500 Ft, azaz 
ötszázhetvenhétezer-ötszáz forint, melyet egy összegben 2017. 
március 31-ig az önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11737007-
15366612 számú számlaszámára kell befizetni. A hozzájáruló 
nyilatkozat kiadására a befizetés megtörténtét követően kerül 
sor. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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f) Döntés a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Telefonhasználati Szabályzatának 
elfogadásáról 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
 
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 
16/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszeg Község 
Önkormányzatára, intézményeire és társulásaira is kiterjedő 
Telefonhasználati Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, jóváhagyja. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat közzétételére. 
 
Felelős: dr. Szigethy Balázs jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
g) Döntés Borongicsné Kovács Diána kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

 
Babos Attila polgármester elmondja, hogy egy óvodás családi farsangi bál megszervezéséhez 
kérnek 90.000 Ft összegű anyagi támogatást, valamint a kultúrház térítésmentes használatát. 
 
Szabó Péter képviselő 45.000 Ft összegű támogatást javasol. Megjegyzésként elmondja, hogy az 
ilyen jellegű kéréseket nagy körültekintéssel kell kezelni, mert nem kívánatos, hogy bárki azt 
gondolja, hogy szervezhet rendezvényt, hívhat fellépőt az önkormányzat költségére. 
 
Bartha Gusztáv képviselő egyetért a megjegyzéssel, kiegészítésként elmondja, hogy a kultúrház 
ingyen rendelkezésre bocsátását javasolja. Véleménye szerint ez is egyfajta anyagi támogatás. 
 
Csala László képviselő is támogatja az elhangzottakat és javasolja a kérelmező részére 
továbbítani, hogy a támogatás egyszeri, a jövőben akkor szervezzenek rendezvényt, ha annak 
forrása rendelkezésre áll. Van ugyanis farsang a bölcsődében, az óvodában és az iskolában is. 
Amennyiben pedig a rendezvény jótékonysági célt szolgál, akkor szedjenek belépőt. 
 
 
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 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
45.000 Ft, azaz negyvenötezer forint összeggel támogatja 
Borongicsné Kovács Diána kérelmére az óvodások családi 
farsangi bálját, valamint a rendezvény közösségteremtő 
jellegére való tekintettel a rendezvény idejére térítésmentesen 
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használatba adja a tulajdonában álló, Dunaszeg, Fő utca 2. 
szám alatt található Dunaszegi Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (Kultúrház) épületének nagytermét. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
h) Döntés Tóth Antal kérelméről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 
 
Babos Attila polgármester ismerteti a kérelem tartalmát. 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a közművekre történő csatlakozás képviselő-testületi 
hatáskör, a kérelemben foglalt közterületbontás engedélyezése jegyzői, a tulajdonosi hozzájárulás 
polgármesteri hatáskörbe utalt döntés. Kéri a képviselő-testületet, hogy ennek megfelelően hozzák 
meg döntésüket. 
 
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 
18/2017. (I. 24.) határozata 

 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth 
Antal, 9174 Dunaszeg, Ifjúság u. 26. szám alatti lakos részére 
engedélyezi a jelenleg ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alatt 
álló Dunaszeg, 517/2 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a 
kiépített közművekre (víz, csatorna, gáz, áram, aszfaltos út) 
történő csatlakozást. 
A közműfejlesztési hozzájárulás összege: 577.500 Ft, azaz 
ötszázhetvenhétezer-ötszáz forint, melyet egy összegben 2017. 
március 31-ig az önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11737007-
15366612 számú számlaszámára kell befizetni. A hozzájáruló 
nyilatkozat kiadására a befizetés megtörténtét követően kerül 
sor. 
A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy Dunaszeg 
Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzata 1. melléklet I. pontja alapján a közterület 
megbontásához, közterület használatához szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás a polgármester részére átruházott 
hatáskör, míg az 1. melléklet II. pontja alapján a közterület 
bontási engedélyezési eljárás lefolytatása a jegyző részére 
átruházott hatáskör. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésükről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
i)  Döntés településrendezési eljárás záró-véleményezéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 
 
dr. Szigethy Balázs jegyző elmondja, hogy a szakhatóságok a saroktelkekkel kapcsolatos 
településrendezési módosítással kapcsolatban kifogást nem emeltek, így a véleményezési 
szakaszt lezártnak lehet tekinteni, amennyiben a képviselő-testület megszavazza azt. 
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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 
19/2017. (I. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a saroktelkekkel kapcsolatos településrendezési 
módosítás ügyében az egyszerűsített eljárás véleményezési 
szakaszában beérkezett véleményeket. A képviselő-testület a 
véleményezési szakaszt lezártnak tekinti és a dokumentációt 
főépítészi záró-véleményezésre bocsátja. 
 
Felelős: Babos Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15-16. 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 döntésekről szóló beszámolók elfogadását. Elmondja, hogy a költségvetés 
tárgyalására tekintettel a jelen képviselő-testületi üléshez az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
nem készült külön beszámoló. 
 
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 
20/2017. (I. 24.) határozata 
 
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 321/2016. (XI. 28.), 234/2016. (XI. 28.), 235/2016. 
(XI. 28.), 236/2016. (XI. 28.), 237/2016. (XI. 28.), 241/2016. (XI. 
28.), 244/2016. (XI. 28.), 245/2016. (XI. 28.), 246/2016. (XI. 
28.), 247/2016. (XI. 28.), 248/2016. (XI. 28.), 253/2016. (XI. 
28.), 254/2016. (XI. 28.), 255/2016. (XI. 28.), 258/2016. (XII. 5.), 
260/2016. (XII. 5.), 262/2016. (XII. 5.), 263/2016. (XII. 5.), 
264/2016. (XII. 5.), 265/2016. (XII. 5.), 266/2016. (XII. 5.), 
267/2016. (XII. 5.), 6/2017. (I. 6.) 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 7 fő, 
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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