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

Jegyzőkönyv
Készült: 2012. június 28-án, 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 a meghívó 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. Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás felülvizsgálata
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzati finanszírozás megváltozásával kapcsolatos döntések
Előadó: polgármester
4. Az önkormányzati finanszírozás megváltozásával kapcsolatos felterjesztés
Előadó: polgármester
5. Egyéb ügyek – EU Önerő Alap benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004
- Bajai Többcélú KT. Társulási Megállapodásának módosítása
1. napirendi pont
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról elmondja, hogy az
37/2012.sz. határozat alapján a közoktatási társulás értesítése Király József tagságáról megtörtént,
38/2012.sz. határozattal a testület a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2011. évi jelentését jóváhagyta,
melyről a szolgálat értesítése megtörtént,
39/2012.sz. határozattal a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló került elfogadásra,
40/2012.sz. határozat alapján Petrich István megyei díjra való felterjesztéséről a határozat a kistérségnak
megküldve,
41/2012.sz. határozattal hagyta jóvá a testület a Moháccsal a tanyagondnok helyettesítéséről szóló
megállapodást, a megállapodás aláírása megtörtént,
A két ülés között történt eseményekről tájékoztatást nyújtva a polgármester elmondja, hogy az előző testületi
ülés óta az ÖNHIKI pályázat eredménye megérkezett, csak 4,4millió forintot nyert az önkormányzat, ez még
arra sem elég, hogy az eddig felhalmozott tartozásokat kifizesse, így a következő ütemben is be kell nyújtani a
támogatás iránti igényt.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
42/2012.(VI.28.)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 hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a dávodi szociális társulásra vonatkozó
előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Elmondja, hogy ő mindenképpen azt tartja jónak, hogy ne most döntsön a testület a társulás további sorsáról,
amíg nem tudjuk, hogy hogyan alakul a finanszírozás jövőre
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:
43/2012.(VI.28.)önkormányzati határozat
1./A képviselő-testület szándéknyilatkozatot tesz a tekintetben, hogy a Dávod-Dunafalva Szociális
Intézményfenntartó Társulást 2013. január 1-től továbbra is működtetni kívánja. Ezzel kifejezi azt a
szándékát, hogy a házi segítségnyújtást és a nappali ellátást a Gondozási Központ társulás útján
történő fenntartásával kívánja továbbra is biztosítani a településen élő szociális ellátottak számára.
2./A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a társulási megállapodást a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályainak megfelelően felülvizsgálja és
módosítja amennyiben a további működéshez szükséges finanszírozási feltételek biztosítottak.
3./A képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a működési feltételek nem biztosítottak, Dávod
Község Önkormányzatával közös megegyezéssel döntenek a társulás megszüntetéséről.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2012. december 31.
3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzati finanszírozás
megváltozásával kapcsolatos döntések előkészítésére vonatkozó előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a
testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Farkasné: Mennyi kommunális adó maradna?
Magosi: Ez majd egy későbbi döntése lesz a testületnek, most egyenlőre időben értesíteni kell Vaskutat, hogy a
lakosokkkal a szerződéseket kössék meg és álljanak át az új rendszerre.
Király: Lesznek-e ebben a rendszerben is kedvezmények az idős egyedül élő lakosoknak?
Magosi: A szolgáltató általános szerződést fog kötni mindenkivel. Az, hogy lesz-e kedvezmény majd az
önkormányzaton múlik, mert annak a költségét magára kell vállalnia és az új feladatfinanszírozásban ez
nem lesz elismert feladat.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
44/2012.(VI.28.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013.
január 1-jétől nem vállalja át a lakosok helyett a szemétszállítási és ártalmatlanítási díj megfizetését,
ugyanakkor ezzel egyidejűleg a lakossági terhek enyhítése érdekében helyi adó csökkentést hajt végre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Felső-Bácskai Szilárd
Hulladéklerakó Kft.-t értesítse annak érdekében, hogy a szolgáltató a lakosokkal a szerződéskötést
időben megkezdje.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról
(11/2002.(XII.13.)ÖR) és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló (8/2008.(IX.12.)ÖR) rendeletek módosításáról szóló előterjesztést és rendelettervezetet készítse el és legkésőbb 2012.12.15. napjáig terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: szemétszállítási díj bevezetése – 2013.01.01.
értesítés – 2012.07.15.
rendelet módosítása – 2012.12.15.
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzati finanszírozás
megváltozásáról szóló valamint az ezzel kapcsolatos felterjesztésre vonatkozó előterjesztésre és határozattervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Vörös: Mennyire lehet eredményes ez a javaslat?
Magosi: Már előzetesen felvette a kapcsolatot az országgyűlési képviselőkkel, úgy tájékoztatták, hogy ezen a
héten és a jövőhéten még zajlik a vita és be lehet terjeszteni módosító javaslatokat. Az eredmény nem
garantált, de úgy gondolja, hogy az előterjesztés szerinti indokok alapján meg kell próbálni.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
45/2012.(VI.28.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 2.§ (3)bekezdésében biztosított jogkörében eljárva kezdeményezi, hogy a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet módosítását. A Képviselő-testület javasolja,
hogy az önkormányzati feladat-alapú működési támogatásának megállapítása során azon
önkormányzatok tekintetében melyek ilyen feladatokat ellátnak, vegye figyelembe a komp- és
révközlekedés fenntartásával kapcsolatos költségeket és ismerje el ennek a többlet feladatnak az

ellátását, hiszen ezek egyéb infrastruktúra hiányában közútpótló közműként biztosítják a közlekedést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a választókerület országgyűlési
képviselőjét Zsigó Róbert képviselő urat valamint Mohács város polgármestereként ugyancsak érdekelt
Szekó József országgyűlési képviselő urat értesítse és a kezdeményezést számukra továbbítsa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a homokhátsági társulás EU Önerő Alap
pályázatával kapcsolatos előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
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:
46/2012.(VI.28.)önkormányzati határozat
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az EU Önerő Alap pályázat
benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési szilárdhulladék mechanikaibiológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben” című projekt II. forduló önerő támogatására című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagjaként elfogadja, hogy a Társulás a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004
azonosítójú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” II. forduló pályázat megvalósításához
szükséges önerő támogatására az EU Önerő Alapra pályázatot nyújtson be.
A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai:
Megnevezés: Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben II. forduló
Azonosító száma:
KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004
Összköltsége:
3 440 033 840,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap nélkül):
927 223 660,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap pályázat sikere esetén):
463 611 830,-Ft
Saját forrás biztosításának módja:
koncessziós díj
Pénzügyi ütemezés: melléklet szerint
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásával kapcsolatos előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék
meg észrevételeiket, javaslataikat.
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:
47/2012.(VI.28.)önkormányzati határozat
1./Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bajai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 2012. 06. 21-i hatállyal, az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalva.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtárával az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti szerződés módosítás aláírására.
3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a BTKT Humánszolgáltató
Intézményét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést
berekeszti.
kmf.
Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

