DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4.
T./F.: 69/332-101
E-MAIL: dfalvhiv@axelero.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2012. március 27-én, a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5
képviselőből 5 jelen van. Megállapítja, hogy a meghívó a mellékletekkel együtt az SZMSZ szerint időben
megérkezett a képviselőkhöz. A polgármester javaslatot tesz a napirendre, melyet a testület egyhangúan az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. A helyi szociális rendelet felülvizsgálata - rendelet
Előadó: polgármester
3. A 2012. évi önkormányzati pályázati lehetőségek megvitatása
Előadó: polgármester
4. A révközlekedés feladatellátásának áttekintése, díjainak felülvizsgálata – rendelet
Előadó: polgármester
5. A tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: polgármester
6. Dávod Gondozási Központ szakmai és pénzügyi beszámolójának megvitatása
Előadó: polgármester
7. Egyéb ügyek - az új önkormányzati törvény megvitatása
- a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

- új üzemeltetési koncepció elfogadása
8. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról beszámolva elmondja, hogy
2/2012. határozattal fogadta el a testület a 2012. évi munkatervét,
3/2012. határozattal fogadta el a testület az étkezés új szakmai programját, a Kormányhivatal az új működési
engedélyezéssel kapcsolatosan a szakmai program módosításáról értesítve lett,
4/2012. határozattal fogadta el a testület a BTKT társulási megállapodásának módosítását,
5/2012. határozattal pedig a polgármester beszámolóját a társulásban végzett munkájáról,
6-10/2012. szociális tárgyú határozatok megküldve, segélyek kifizetve
11/2012. határozattal együttes ülésen hagyta jóvá a testület a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését,
12/2012. határozattal az új államháztartási törvény előírásainak megfelelően hagyta jóvá a testület az un.
stabilitási határozatát,
13/2012. határozattal döntött a testület egy körjegyzőségi álláshely megszüntetéséről, a pályázat készítése még
folyamatban van.
A polgármester a két ülés között történt eseményekről beszámolva elmondja, hogy meghosszabbították a
révpályázat elszámolását, két számla már ki van fizetve a felújításból, a villamos mérőhely kialakítása
megtörtént. A dunaszekcsői önkormányzaton keresztül van egy fő matróz biztosítva. A Tűzoltó Egyesület
közgyűlésén részt vett, komoly változások várhatók a működésükben, fiatal tagokat vettek fel, már az idén is
több tűzesetet lokalizáltak mire kiértek a városi tűzoltók, tavaly pedig hat ilyen ügyük volt. Az új előírások
szerint vizsgára kell nekik menni, ezen felül munkaegészségügyi vizsgálatra is kell menniük, ezek költségét az
önkormányzat nevében felvállalta. A polgármester elmondja, hogy a magtárnál az építkezés folyik, tavasszal
már meg szeretnék nyitni, megnyerték a felső szintre is a pályázatot, ahol vendégszobákat alakítanak ki. A

könyvtár megyei vezetője a holnapi napon fogja megnézni a helyet. Meg fog jelenni egy pályázat az egyházi
épületek felújítására, önrész nélkül, a körjegyzőség a pályázatot elkészíti, a plébánossal az egyeztetés
megtörtént.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezet javasolja elfogadásra:
14/2012.(III.27.)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselőtestület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolóját jóváhagyja.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
14/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
A Képviselőtestület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a helyi szociális rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet
hozza:

4/2012.(IV.2.)önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
4/2011.(IV.1.)önkormányzati rendelet módosításáról
(a Rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, pályázati lehetőségekről szóló előterjesztésre
elmondja, hogy a központi konyha nyílászáróinak cseréjét valamint szigetelését javasolja az április 2-i
határidővel benyújtandó, önkormányzati intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázat tárgyaként. Ezen kívül
benyújtásra kerülne még a létszámleépítési pályázat a körjegyzőségi álláshely megszüntetésével kapcsolatosan
valamint a korábbi éveknek megfelelően az ÖNHIKI támogatás iránti igény. A polgármester tájékoztatja a
testület, hogy azt kellene még ezen kívül megvitatni, hogy a felzárkóztató pályázaton milyen céllal induljon el
az önkormányzat. A polgármester elmondja, hogy a központi konyha és az ebédlő felújítására árajánlatot kért,
mely szerint a tervezett fejlesztés 9.461.335,- ft-ért végezhető el. A pályázat feltétele még, hogy 5 évig nem
lehet az ingatlant elidegeníteni, és hogy az elnyert összeg 5%-áig pluszban kell közfoglalkoztatottakat felvenni
napi 8 órára, akik munkáltatója a polgármester lesz, de a kivitelező határozza meg számukra a munkát.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Pintér: Úgy gondolja, hogy minden pályázati lehetőséget ki kell használni, így javasolja a konyha felújítására
irányuló pályázat benyújtását.
Magosi: A körjegyző nem nagyon bízik a pályázat sikerében, mivel a pályázat társulásos feladat-ellátásra van
kiírva, de szerinte az étkezést is társulásban biztosítja az önkormányzat, mivel közös Szeremlével az
élelmezésvezető és a közös társulásban adagszámarányosan fizetik az önkormányzatok az ezzel
kapcsolatos költségeket.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs. A polgármester a vita lezárását követően az alábbi
határozat-tervezet bocsátja szavazásra:
15/2012.(III.27.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2012.(III.1.)BM rendelet szerint az alábbi pályázatot nyújtja be:
1. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények felújítása
A fejlesztés tárgya: Dunafalván a Központi Konyha és ebédlő nyílászáró cseréje, hőszigetelése
A fejlesztés tervezett bruttó értéke:
9.461.335,Támogatási igény (90%):
8.515.201,A vállalt önrész (10%):
ebből 2012. évi költségvetés terhére:
650.000,2013. évi költségvetés terhére:
296.134,A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázatok elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a

szükséges jognyilatkozatok megtételére valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2012.04.02.
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
15/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
szóló 4/2012.(III.1.)BM rendelet szerint az alábbi pályázatot nyújtja be:
1. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények felújítása
A fejlesztés tárgya: Dunafalván a Központi Konyha és ebédlő nyílászáró cseréje, hőszigetelése
A fejlesztés tervezett bruttó értéke: 9.461.335,Támogatási igény (90%):
8.515.201,A vállalt önrész (10%):
ebből 2012. évi költségvetés terhére: 650.000,2013. évi költségvetés terhére:
296.134,A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázatok elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2012.04.02.
A polgármester elmondja, hogy a május 2-i határidővel benyújtandó felzárkóztató pályázat benyújtásáig még
lesz testületi ülés, mivel dönteni kell a 2011. évi zárszámadásról, így javasolja, hogy a konkrét pályázatról
akkor hozzon döntést a testület. Kéri a testületi tagokat, hogy addig gondolkozzanak a lehetséges pályázati
célokról.
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet ért, külön határozatot nem kíván hozni a kérdésben.
Hágen Józsefné képviselő asszony egyéb elfoglaltsága miatt elhagyja a helyiséget, így a testület létszáma 4 főre
változik.
4. napirendi pont
A polgármester a meghívó mellékleteként megküldött, a révközlekedés feladat-ellátásáról szóló beszámolóra és
a díjáról szóló rendelet-módosításra vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre hivatkozva, kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy először a 2011. évi
felhalmozási és működési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót bocsátja vitára és szavazásra, majd ezt
követi a rendelet-tervezet megvitatása.
A polgármester elmondja, hogy mivel a kivitelező még nem tette vízre a hajót, a szerződéses összegből és így
az elnyert támogatásból is visszatartott egy összeget (1.295ezer ft), amit csak akkor fizet ki, ha a kivitelező a
munkát elvégezte – ez látható a beszámoló táblázatos részében, ahol emellett az összeg mellett nincs kifizetési
dátum. A kivitelezővel a mai napon egyeztetett, aki úgy tájékoztatta, hogy a héten vízre bocsátja a hajót és így a
részére a fennmaradó összeg így kifizetésre kerülhet. A polgármester elmondja, hogy ha ez a héten nem
történik meg, akkor nem nyújtható be a kompok, révek támogatással való elszámolás időben és ez veszélyezteti
az idén benyújtandó pályázatot. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy az önkormányzat ne fizessen addig, amíg a
szerződés szerinti munka maradéktalanul el nincs végezve. A polgármester kéri a testületi tagokat, hogy a
révközlekedés 2011. évi működési és felhalmozási támogatásának felhasználásával kapcsolatosan tegyék meg
észrevételeiket.
A felvetéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
16/2012.(III.27.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a révközlekedés 2011.
évi működéséről valamint a kompok, révek támogatáson elnyert működési és felhalmozási támogatás
felhasználásáról jóváhagyja.
A Képviselő-testület a polgármester döntésével, mely szerint a Hajóker Kft. vállalkozási díjából 1.295.000,- ft
visszatartásra került, egyet ért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kompok, révek támogatással való elszámolás
benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.04.02.
A testület vita nélkül, 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

16/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a révközlekedés
2011. évi működéséről valamint a kompok, révek támogatáson elnyert működési és felhalmozási
támogatás felhasználásáról jóváhagyja.
A Képviselő-testület a polgármester döntésével, mely szerint a Hajóker Kft. vállalkozási díjából
1.295.000,- ft visszatartásra került, egyet ért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kompok, révek támogatással való elszámolás
benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.04.02.
A polgármester ezt követően a révközlekedés díjának emelésére vonatkozó rendelet-tervezet bocsátja vitára.
Elmondja, hogy mint eddig most is a mohácsi díjak figyelembe vételével készült a módosítási javaslat.
Elmondja, hogy indokolt lenne ennél nagyobb mértékű emelés is figyelemmel a bevételek és a kiadások közötti
különbözetre, azonban akkor inkább a mohácsi átkelést választanák nagyobb gépjárművel és az még további
bevétel kiesést jelentene.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó melléklete szerinti, a
révközlekedés díjáról szóló rendeletet javasolja elfogadásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
rendeletet hozza:

5/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete

a révközlekedés díjáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a tanyagondnoki szolgálat szakmai
programjára vonatkozó előterjesztésre és javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a szakmai program átdolgozására a kormányhivatali ellenőrzést
követően, az ellenőrzési jelentésben valamint a módszertani központ útmutatásainak megfelelően került sor.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester a meghívó mellékleteként megküldött, tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának
elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint:
17/2012.(III.27.)önkormányzati NORMATÍV határozat-tervezet
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját
(lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
Felelős: polgármester, kihirdetés - körjegyző
Határidő: folyamatos, kihirdetés – 2012.04.02.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:
17/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat szakmai
programját (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
Felelős: polgármester, kihirdetés - körjegyző
Határidő: folyamatos, kihirdetés – 2012.04.02.
A polgármester elmondja, hogy a kormányhivatali ellenőrzés előírta a tanyagondnoki szolgálat számára egy
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását is, melyről szóló előterjesztést a képviselők kézhez kapták, így
kéri ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
18/2012.(III.27.)önkormányzati határozat-tervezet
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatát (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
Felelős: polgármester, kihirdetés - körjegyző
Határidő: folyamatos, kihirdetés – 2012.04.02.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:
18/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat Szervezeti és

Működési Szabályzatát (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
Felelős: polgármester, kihirdetés - körjegyző
Határidő: folyamatos, kihirdetés – 2012.04.02.
A polgármester elmondja, hogy a kormányhivatali ellenőrzés miatt szükséges a tanyagondnoki szolgálatról
szóló rendelet módosítása is, melyről szóló előterjesztést a képviselők a meghívó mellékleteként kézhez kapták,
így kéri, tegyék meg ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A rendelet-tervezethez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó szerinti rendelettervezetet bocsátja szavazásra, melyről a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

6/2012.(IV.2.)önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról szóló
10/2008.(IX.15.)önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

6. napirendi pont
A polgármester a meghívó mellékleteként megküldött, a Dávod Gondozási Központ szakmai és pénzügyi
beszámolójára vonatkozó előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Farkasné: Lesz lehetőség az asszonyok továbbfoglalkoztatására?
Magosi: A dávodiak ígéretet tettek rá és a beszámolóból látható, hogy a fedezet is biztosított rá. A másik két
gondozónőt munkaügyi pályázaton nyertük, ami le fog járni. Itt csak új pályázat kiírása esetén lesz
lehetőség foglalkoztatásra.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó mellékleteként megküldött
előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
19/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dávod-Dunafalva Gondozási Központ 2011. évi
tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a gesztor település polgármesterét
értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.03.31.
7. napirendi pont
A polgármester a meghívó mellékleteként megküldött, az új önkormányzati törvénnyel kapcsolatos írásos
tájékoztatóval kapcsolatosan kéri a testületi tagokat, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
A felvetéshez kérdés, észrevétel nincs, a testület megköszöni a körjegyző írásos tájékoztatóját.
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó
előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó melléklete szerinti határozat-tervezet bocsátja
szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
20/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása (III. módosítás)
1.) Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás
(továbbiakban:
Társulás)
Társulási
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
a) A Társulási Megállapodás II. fejezete 14.1.-14.2. pontjainak szövege az alábbiakra módosul:
14.1. Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa kijelöli Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületét arra, hogy a
társulás által szolgáltatott családsegítő szolgáltatásokról, valamint gyermekjóléti
szolgáltatásokról alkosson rendeletet.
14.2. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen nyújtott ellátások.
b) A Társulási Megállapodás VIII. fejezete 41. pontjának szövege az alábbiakra módosul:

41. A Társulás tárgyévi költségvetési tervezetét a Társulás Elnöke a mindenkor hatályos,
az államháztartásról szóló az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) ide vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével az ott rögzített határidőre a Társulási Tanács részére beterjeszti
előzetes megtárgyalás céljából.
c) A Társulási Megállapodás XIV. fejezete 65. pontjának „Ámr.” szövegrésze helyébe az
„Ávr.” szövegrész lép.
2.) Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban részletezettek alapján a
Társulás Társulási Megállapodása módosítását tartalmazó, jelen határozat 1. mellékletét képező
III. módosító okiratot, valamint a 2. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.
3.) A Társulási Megállapodás a Társulás tagönkormányzatai képviselő-testületeinek minősített
többségű határozataival együtt érvényes.
4.) Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5.) Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2004.(V.24.) rendeletét vizsgálja
felül, és a szükséges módosításokkal együtt terjessze azt a Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.
1. melléklet
A BAJAI KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
III. MÓDOSÍTÓ OKIRATA
mely módosító okirat tartalmazza a 4/2009.(VII.3.) TT. határozattal jóváhagyott Bajai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának az alapító által
Baján 2012. február 29. napján a ___/2012. (II.29.) TT. határozata szerinti megváltozott szövegrészeket,
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(továbbiakban: Ttv.) 17. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 5.§ (4) bekezdésében
foglaltakra és a Magyar Államkincstár által 770482 azonosító szám alatt bejegyzett Társulásra.
Módosítás okai:
- 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai és
a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szabályozás
- jogszabályi hivatkozások pontosítása
1. A Társulási Megállapodás II. fejezete 14.1.-14.2. pontjainak szövege az alábbiakra módosul:
14.1. Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
kijelöli Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületét arra, hogy a társulás által szolgáltatott
családsegítő szolgáltatásokról, valamint gyermekjóléti szolgáltatásokról alkosson rendeletet.
14.2. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen nyújtott ellátások.
2. A Társulási Megállapodás VIII. fejezete 41. pontjának szövege az alábbiakra módosul:
41. A Társulás tárgyévi költségvetési tervezetét a Társulás Elnöke a mindenkor hatályos, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) ide vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembevételével az ott rögzített határidőre a Társulási Tanács részére beterjeszti
előzetes megtárgyalás céljából.
3. A Társulási Megállapodás XIV. fejezete 65. pontjának „Ámr.” szövegrésze helyébe az „Ávr.”
szövegrész lép.
4. Jelen módosító okiratot a Társulási Tanács a ___/2012.(II.29.) TT. határozattal jóváhagyta, az a
tagönkormányzatok minősített többséggel meghozott, egyetértő döntésével érvényes. Az egységes
szerkezetű társulási megállapodás tartalmazza a jóváhagyó képviselő-testületi határozatokat. Az
egységes szerkezetbe foglalásra okot adó változások az okirat első oldalán részletezést nyertek. A jelen
egységes szerkezetű okiratot szerkesztő és készítő az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét
aláírásával igazolja.

A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött a homokhátsági új üzemeltetési koncepció
elfogadására vonatkozó előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A felvetéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
21/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-1.1.1/2F/09-11
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz
szükséges RMT részét képező új, átdolgozott, üzemeltetési koncepciót és az alábbi döntést hozza:
1. A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. mellékletét és a
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd
hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági
Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített, Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező, egységes szerkezetbe foglalt új üzemeltetési koncepciót
azzal, hogy egyidejűleg, illetve a tagönkormányzatok általi elfogadást követően a korábbi üzemeltetési
koncepció hatályát veszti.
2. Az új üzemeltetési koncepció valamennyi tagönkormányzat elfogadó határozatával hatályosul.
3. Jelen döntésével -az 1. pont szerint- a Képviselő-testület módosítja a korábbi, 119/2011.(XI.30.) számú
önkormányzati határozatának üzemeltetési koncepcióra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a
határozat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan formában fennállnak.
Határidő: 2012.03.29.
Felelős: polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a lomtalanítás 06.11-12. között lesz, helyben szokásos módon,
a lakossági tájékoztatóban és a honlapon ki lesz hirdetve.
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Duna-völgyi Térségfejlesztési Társaság Közhasznú
Egyesület egy Alsó-Duna-völgyi Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozásával kapcsolatosan
kérnek szándéknyilatkozatot. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy közölte az előterjesztővel, hogy
ehhez ez az önkormányzat pénzt nem tud adni, de megítélése szerint a szándéknyilatkozat ettől függetlenül
meghozható.
Vörös: Mit takar ez a turisztikai desztináció?
Magosi: Össze kívánja fogni a térségben a turizmussal foglalkozókat és el kívánják látni közös
menedzselésüket. Pályázati kiírások is szólnak az ilyen jellegű együttműködések kialakítására. A cél,
hogy ez a társág is képes legyen pályázati forrásokat szerezni a közös célok megvalósítására.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
22/2012.(III.27.)önkormányzati határozat-tervezet
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni
kíván az Alsó-Duna-völgyi Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozásához és az erre irányuló
pályázathoz.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a szándéknyilatkozatot nem tekinti kötelezettségvállalásnak, kötelezettséget
kizárólag a TDM létrehozásával kapcsolatos információk (célok, szervezet, költségek stb.) részletes ismeretében
vállal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Duna-völgyi Térségfejlesztési
Társaságot (6500 Baja, Bereczki u. 28.) értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
22/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy
csatlakozni kíván az Alsó-Duna-völgyi Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozásához és
az erre irányuló pályázathoz.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a szándéknyilatkozatot nem tekinti kötelezettségvállalásnak,
kötelezettséget kizárólag a TDM létrehozásával kapcsolatos információk (célok, szervezet, költségek stb.)
részletes ismeretében vállal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Duna-völgyi Térségfejlesztési
Társaságot (6500 Baja, Bereczki u. 28.) értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A körjegyző a polgármester kérésére az alábbiak szerint beszámol az önkormányzat jelenlegi pénzügyi
helyzetéről. Elmondja, hogy amennyiben most – minden havi normatív támogatást és visszaigénylést
figyelembe véve - minden számlát és egyéb kötelezettséget kifizetne az önkormányzat, akkor a költségvetési
számla egyenlege -183ezer ft lenne. Még ki kell fizetni a fennmaradó kompfelújítási számlát (1.295ezer ft), így
az egyenleg mínusz 1,5millió forint lenne. Így indulna az önkormányzat áprilisban és az ehavi számlák
folyamatosan jönnek. Kérdés, hogy mennyi adót fizetnek még a héten. A hónap végére így az önkormányzat
eljuthat a hitelkerete felső határáig, tehát várható ismét a kifizetetlen számlák felhalmozódása, amit megint csak
az ÖNHIKI tud majd rendbe tenni.
A polgármester ismerteti az önkormányzati államtitkári levélét, melyet ÖNHIKI előleg nyújtására adtunk be, a
válasz szerint nincs lehetőség előleg nyújtására. A polgármester elmondja, hogy az előlegre azért van szükség,
mert ha nem tudunk számlákat fizetni, akkor jönnek a végrehajtó cégek és azoknak is van költsége.
A testület a tájékoztatást tudomásul veszi, határozatot nem kíván hozni a kérdésben.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy szemétgyűjtési akciót szervez a Magyar Közút Kht. a Föld
Napján. Az önkormányzat az akcióban 5-6 fő közcélú munkással vesz részt. A polgármester elmondja, hogy
amennyiben az iskola is szeretne rászervezni az akcióra, akkor a belterületen a gyerekek is résztvehetnének.
Farkasné: A gyerekek élvezik az ilyen jellegű programokat, úgyhogy holnap visszajelez a létszámról.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a dunafalvi háziorvos Szeremlén helyettesít, ezért változott az
itteni rendelési idő, ami helyben szokásos módon ki lett hirdetve.
A polgármester tájékozatja a testületet, hogy a megyei rendőrfőkapitány a Hercegszántó Határrendészeti
Kirendeltség kirendeltségvezetői beosztásába Kőhalmi Csaba r. őrnagyot kívánja kinevezni és ezzel
kapcsolatosan kéri a testület véleményét. A polgármester javasolja az egyetértésről szóló vélemény határozati
formában való meghozatalát.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
23/2012.(III.27.)önkormányzati határozat-tervezet
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület Kőhalmi Csaba r. őrnagy Hercegszántó
Határrendészeti Kirendeltség határrendészeti kirendeltségvezetői kinevezésével egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Dávid Károly r.dandártábornok megyei
rendőfőkapitányt értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
23/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület Kőhalmi Csaba r. őrnagy Hercegszántó
Határrendészeti Kirendeltség határrendészeti kirendeltségvezetői kinevezésével egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Dávid Károly r.dandártábornok
megyei rendőfőkapitányt értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Jakab Árpád dunafalvi lakos ismételten kérelmet nyújtott be
abban a tekintetben, hogy a központi konyhában és udvarában vendéglátóipari egységet hozna létre, és ehhez
kéri a testület jóváhagyását. A polgármester elmondja, hogy ő támogatja az ötletet, de a hatósági engedélyek
beszerzéséről a vállalkozónak kell gondoskodnia.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Vörös: Pontosan mit szeretne a Népházban?
Magosi: A központi konyhát szeretné használni üzemi időn kívül nyáron és egy kis kerthelyiséggel együtt
szeretne létrehozni egy olyan vendéglátóipari egységet, ahol ki lehetne ülni az udvarra és valamilyen egyszerű
ételt és italt el lehetne fogyasztani. Természetesen a fenntartás költségeit ő fizetné. Mint a testület előtt
ismeretes, átvenné az egész konyhát is, de nem tudná biztosítani az eddigi foglalkoztatotti létszámot és ezért
utasította el a testület. Azonban megítélése szerint ebben támogatni kéne, hiszen jelenleg a településen nincs
egyáltalán ilyen hely és mivel egyre több a turista a vállalkozó úgy gondolja, hogy igény is lenne rá. A végső

szót úgyis a szakhatóságok fogják kimondani, javasolja, hogy a testület járuljon hozzá a bérleti szerződés oly
módon való módosításához, ami lehetővé tenné számára a működési engedély megszerzését.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
24/2012.(III.27.)önkormányzati határozat-tervezet
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület Jakab Árpád kérelmének helyt ad és hozzájárul a
vele kötött jelenleg hatályos bérleti szerződés módosításához, mely szerint üzemidőn kívül a központi konyha,
udvar, mellékhelyiség és a klubhelyiség is bérbeadásra kerül a vállalkozó számára.
A testület felhívja a vállalkozó figyelmét, hogy a bérleti szerződés nem mentesíti a szabályszerű működés egyéb
feltételeinek előteremtése valamint a szükséges engedélyek megszerzése alól, és kijelenti, hogy az új bérleti
szerződés hatályosulásának és a működés megkezdésének feltétele a szükséges hatósági engedélyek
megszerzése.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Jakab Árpád vállalkozót értesítse, és felhatalmazza
a módosított bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.04.15.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
24/2012.(III.27.)önkormányzati határozat
A Dunafalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testület Jakab Árpád kérelmének helyt ad és
hozzájárul a vele kötött jelenleg hatályos bérleti szerződés módosításához, mely szerint üzemidőn kívül a
központi konyha, udvar, mellékhelyiség és a klubhelyiség is bérbeadásra kerül a vállalkozó számára.
A testület felhívja a vállalkozó figyelmét, hogy a bérleti szerződés nem mentesíti a szabályszerű működés
egyéb feltételeinek előteremtése valamint a szükséges engedélyek megszerzése alól, és kijelenti, hogy az új
bérleti szerződés hatályosulásának és a működés megkezdésének feltétele a szükséges hatósági
engedélyek megszerzése.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Jakab Árpád vállalkozót értesítse, és
felhatalmazza a módosított bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.04.15.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Pintér: A közlekedési táblák majdnem kidőlnek, ki kellene küldeni a közmunkásokat felügyelettel.
Magosi: Felméreti és kiküldi a munkásokat.
Farkasné: Az Árpád utca állapota nagyon sokat romlott.
Magosi: Megegyezett, hogy az erdészeti nagygépeket nem tárolhatják ott, reméli, hogy lesz változás.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
8. napirendi pont – szociális ügyek – zárt ülés (lsd. zárt ülés jkv.)
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést
berekeszti.
kmf.
Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

