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Jegyzőkönyv
Készült: 2012. május 29-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 – tekintettel arra, hogy szociális támogatás iránti kérelem nem
érkezett - a meghívóban foglaltaktól eltérően, az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület
egyhangúlag, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Király József képviselői eskütétele
Előadó: polgármester
3. A szabálysértési törvény változásából adódó feladatok, tiltott, közösségellenes magatartás – rendelet
Előadó: körjegyző
4. Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekléti Szolgálat beszámolója a 2011. évről
Előadó: polgármester
5. Körjegyzői beszámoló Dunafalva község gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: körjegyző
6. Egyéb ügyek – Petrich István „Bács-Kiskun Megyéért Díj”-ra felterjesztése
- tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
1. napirendi pont
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról elmondja, hogy az
27/2012.sz. határozat alapján Hágen Józsefné képviselő asszony lemondását követően Király József eskütétele
előkészítve, a következő napirendi pont alatt sor kerül rá,
28/2012.sz. határozattal a testület a polgármester 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését valamint a
körjegyző intézkedési tervét hagyta jóvá,
29/2012.sz. határozat alapján az önkormányzat ÖNHIKI pályázata benyújtásra került, hiánypótlás megtörtént,
eredmény még nincs,
30/2012.sz. határozat alapján az önkormányzat felzárkóztatási támogatás iránti pályázata benyújtásra került,
eredmény még nincs,
31/2012.sz. határozattal hagyta jóvá a testület a BTKT Társulási Megállapodásának módosítását, melyről a
kivonat a társulásnak megküldésre került,
32-34/2012.sz. szociális tárgyú határozatok megküldve, segély kifizetve,
35/2012. sz. határozattal fogadta el a testület a KOT féléves beszámolóját.
A két ülés között történt eseményekről tájékoztatást nyújtva a polgármester elmondja, hogy egy főt sikerült
munkaügyi központos pályázattal felvenni, a többiek cseréje május 31. után történik meg 5 fővel. Ha marad
keret, akkor 1 fő 8 órást vennénk fel a hivatalba kisegítőnek. Az óvodának a gyermeknapra 30ezer ft lett
elkülönítve, a májusfa kitáncoláshoz a pogácsát készíti az önkormányzati konyha. A kompközlekedés
folyamatos, a kompok, révek pályázatról még nincs eredmény. Óvodai ballagás lesz pénteken, június 9-én
májusfa kitáncolás, 11-12-én lomtalanítás, tanévzáró helyben 14-én. A várható időjárás miatt minden
rendezvény zárt térbe kerül. Az új LEADER pályázaton az önkormányzat nem kíván indulni, az
egyházközségnek biztosítja a lehetőséget, hogy a templom külső felújítására nyújtsanak be pályázatot. A
körjegyzőség elkészíti a pályázatot, az előzetes felmérés már megtörtént. A Pannon GSM toronnyal
kapcsolatosan a szolgáltató megkereste az önkormányzatot, hogy – tekintettel az új telekommunikációs adóra –
járuljon hozzá az önkormányzat a bérleti díj csökkentéséhez. Amennyiben 2017-ben kivezetik az adót, akkor
visszatérne a szolgáltató az eredeti bérleti díjra. A Lovasnapra 100ezer ft-t nyert az önkormányzat a FEBÖSZ

pályázatán, a Hagyományőrző Egyesület 30ezer ft-t nyert a szüreti program megvalósítására. A Csobbantó
major LEADER pályázaton nyert egy nagy rendezvénysátrat és egy sétakocsit.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében (Király József még nem
vesz részt a szavazásban) az alábbi határozatot hozza:
36/2012.(V.29.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy mint már a korábbi ülésen tájékoztatta a képviselőket, április 24-én Hágen
Józsefné képviselő asszony írásban, indokolás nélkül benyújtotta lemondását a képviselői tisztségről. Akkor a
testület polgármesterként utasította, hogy készítse elő a listán következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Király
József önkorányzati képviselői eskütételét. Az erről szóló írásos tájékoztatót, előterjesztést és határozati
javaslatot a képviselők kézhez kapták.
A polgármester köszönti Király Józsefet a testületi ülésen. Elmondja, hogy először az eskütételre majd a
megbízólevél átadására kerül sor.
A polgármester felkéri Király Józsefet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 1. melléklet szerinti esküt tegye le. Az eskü szövegét a polgármester mondja elő.
Király József az alábbi, önkormányzati képviselői esküt leteszi: „Én, Király József becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a
Dunafalva község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester átadja Király József képviselőnek megbízólevelét és sok sikert és kitartást kíván önkormányzati
munkájához.
A polgármester elmondja, hogy mint az előterjesztés utal rá, a lemondott képviselő asszony tagja volt a
Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának, így megüresedett helyére javasolja Király
József megválasztását, melyet azzal indokol, hogy vannak iskoláskorú gyermekei, valamint az előző ciklusban
is tagja volt a Társulási Tanácsnak, így nem ismeretlen számára a feladat. A polgármester hivatkozva a
tárgyban kiküldött előterjesztésre és határozati javaslatra kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Észrevétel, hozzászólás nincs.
A polgármester a meghívó melléklete szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 4 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
37/2012.( V.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja 101/2010.(X.14.)önkormányzati
határozatát és a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsába Hágen Józsefné helyére
– mandátumáról történő lemondása miatt – Király József képviselőt delegálja.
A módosított határozat alapján a Társulási Tanács tagjai: Magosi György polgármester, Farkasné
Pataki Margit, Király József képviselők.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulási Tanács elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az új szabálysértési törvény miatt szükséges
rendelet módosításokra, valamint a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározására és szankcionálására
vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat.
Magosi: Javasolja, hogy jegyzői hatáskörbe kerüljön a döntéshozatal, a bizonyítás és az alakszerű határozat
meghozala indokolja ezt.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
A polgármester a hatásköri döntést figyelembe véve az írásos előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
végszavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete

az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
(rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekléti Szolgálat 2011. évről szóló beszámolójára vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre,
javasolja annak jóváhagyását és kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket. Elmondja, hogy sok
embernek segítenek itt, jónak ítéli a működésüket, felkészültségüket.
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozatot bocsátja szavazásra, a testület
5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
38/2012.( V.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évről szóló szakmai beszámolóit megismerte, az abban foglaltakkal
egyetért.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a szolgálat vezetőjét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.06.15.
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, Dunafalva község gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy nagyon jó az, hogy ez nem egy zűrös terület
Dunafalván.
A napirendhez észrevétel hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
39/2012.( V.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyző beszámolóját Dunafalva község
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról jóváhagyja.
6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, Petrich István „Bács-Kiskun Megyéért Díj”ra való felterjesztése vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a kistérségben ő terjesztette fel a kitüntetésre.
Ennek oka, hogy hosszú működése során nagyon nagy empátiával próbált segíteni az embereknek és a
településeknek. Mivel a kistérségnek nincs joga felterjeszteni, ezért az a döntés született, hogy minden település
önállóan dönt és közösen terjeszti fel a kivonatokat a kistérség.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
40/2012.( V.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Petrich István, a Bácsborsódi
„Őszi napfény” Integrált Szociális Intézmény volt igazgatója e szociális intézményben végzett
munkájának méltatását. Az elért szakmai eredményekre figyelemmel a képviselő-testület javasolja az
igazgató munkájának az elismerését. A helyi közösségek és a kistérség érdekeit és javát szolgáló
kiemelkedő teljesítményével, átfogó életművének elismeréseként a képviselő-testület javasolja Petrich
Istvánt a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által alapított „Bács-Kiskun Megyéért Díj”-ra történő
felterjesztésre, mely javaslatot a Bajai többcélú Kistérségi Társulás is támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a döntésről értesítse a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulást - a társulás munkaszervezet útján – annak érdekében, hogy a társulási tanács tagjai együtt
juttathassák el a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek elismerési javaslatát a Bács-kiskun
Megyei Közgyűléshez.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a tanyagondnoki szolgálat megfelelő működése érdekében a
dunafalvi és az újmohácsi tanyagondnoki szolgálatnak is biztosítania kell a megfelelő végzettséggel rendelkező
helyettest. Mivel ezt egyik önkormányzat sem tudja saját maga megoldani, így megállapodást kötne a dunafalvi
és a mohácsi önkormányzat, hogy a tanyagondnokok tartós távolléte esetén a másik önkormányzat
tanyagondnoka lássa el a helyettesítést. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg javaslatával
kapcsolatos észrevételeiket.
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:

41/2012.( V.29.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mohács Város Önkormányzatával kötendő, az
önkormányzati tanyagondnokok tartós távolléte esetén ellátandó kölcsönös helyettesítésre vonatkozó
megállapodást megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Mohács Város Polgármesterét értesítse
és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
41/2012.( V.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mohács Város Önkormányzatával kötendő,
az önkormányzati tanyagondnokok tartós távolléte esetén ellátandó kölcsönös helyettesítésre vonatkozó
megállapodást megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Mohács Város Polgármesterét
értesítse és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatásra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A
polgármester elmondja, hogy mindenki tudja, hogy ez mit jelent: amíg nincs ÖNHIKI egyenlőre nem tudja az
önkormányzat fizetni a határidős közüzemi számlákat. A tavalyi évben is hasonló volt a helyzet. Azt, hogy
jövőre hogyan alakul a rendszer az még nem ismert. Ami kötelező feladat arra adnak normatívát, ami szabadon
választott azt csak saját forrásból lehet megoldani. Ha nem lesz normatíva vagy ÖNHIKI, akkor pl.
tanyagondnoki szolgálatot, a magántanulók ellátását nem tudja az önkormányzat ellátni.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést
berekeszti.
kmf.
Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

