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Jegyzőkönyv
Készült: 2012. november 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 4 jelen van. A polgármester elmondja, hogy Vörös Ferenc alpolgármester bejelentette, hogy
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud résztvenni az ülésen. Megállapítja, hogy a meghívó a mellékletekkel
együtt az SZMSZ szerint időben megérkezett a képviselőkhöz. A polgármester javaslatot tesz a napirendre,
melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról,
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előadó: polgármester
4. Döntés az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: polgármester
5. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet megvitatása
Előadó: körjegyző
6. A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: körjegyző
7. Közbiztonsági tájékoztató
Előadó: Bódis János r.zls. körzeti megbízott
8. Egyéb ügyek

– A társulásos feladatellátással kapcsolatos feladatok a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
tekintetében

9. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról elmondja, hogy az
70/2012. sz. határozattal fogadta el a testület a Kormányhivatal törvényességi javaslatát, melyről az értesítés
megküldésre került,
71/2012. sz. határozattal az önkormányzat csatlakozott a 2013. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz
72-73/2012. sz. együttes ülésen határozatok külön végrehajtást nem igényeltek,
74/2012.sz. határozat alapján a Kormányhivatallal a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás
aláírásra került.
A két ülés között történt eseményekről tájékoztatást nyújtva a polgármester elmondja, hogy a kompok, révek
pályázati támogatásról döntés van, kevesebbet nyertünk a felújításra, mint kellett volna, de sikerült a
kivitelezővel szóban megállapodni, hogy az elnyert összegért elvégezzék a két ponton felújítását. 12 főre, 8
órás, 100%-os ígérvény volt téli közfoglalkoztatásra. Mire ebből konkrétum lett 5 fő, 6 órás, 80%-os
támogatottságú lett végül a szerződés, jövő hónapban kezdenek. Vízügynél indult egy program
szemétszedésre 5 főt vettek fel.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
75/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat-tervezet

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolóját jóváhagyja.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
75/2012.(XI.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 hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2012. évi I-III.
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóra és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy a rendezési tervvel nem léptünk előre, nem volt kifizetés.
Király József: Mennyi hiány van a kompon?
Magosi: Mivel támogatásként csak a felét nyertük meg, több milliós hiány van.
Király József: Mi van a szociális faprogrammal?
Magosi: Drágán adja az erdészet és a szükséges önrészt nem tudja az önkormányzat megfizetni.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó melléklete szerinti határozattervezetet bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
76/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót
(lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
3. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójára vonatkozó írásos előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy a tervezet szerint kimutatott hiány 40.810ezer
ft-os működési hiány azt jelenti, hogy ennyi állami támogatásra lenne szükséges ahhoz, hogy a jelenlegi
feladatokat, a jelenlegi foglalkoztatotti állománnyal működtesse az önkormányzat úgy, hogy jövőre már az
iskolához és a hivatal fenntartásához nem kell hozzájárulást fizetni. Pénz csak arra lesz, ami feladatot jelent,
a saját bevétellel nem nagyon számolhatunk.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester a meghívó melléklete szerinti határozattervezetet bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
77/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy nem tudjuk a kistérség sorsát, mert csak abból
működhetne amit az önkormányzatok befizetnek. A belső ellenőrzést a kistérségen vagy megbízással látjuk
el, az még nem biztos.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozattervezetet bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
78/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)Korm.rendelet alapján 2013. évi
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:
Ellenőrzési feladatok:
a) A rendelkezésre álló feladatalapú finanszírozás, saját bevétel és az önkormányzat által
ellátott feladatok összhangjának vizsgálata
b) A nemzetiségi önkormányzatoknál az állami támogatások felhasználásának vizsgálata
c) A közcélú foglalkoztatás ellenőrzése

d) Utóellenőrzés: 2012. évi belső ellenőrzés megállapításai alapján a hiányosságok
megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok megvalósultak-e
Ellenőrzési időszak: 2012/2013. év
Ellenőrzési kapacitás: 1 fő, 10 munkanap, 8 óra/nap
Ellenőrzés típusa: helyszíni ellenőrzés, adatbekérés
Ellenőrzés módszerei: eljárások szabályozásának elemzése és értékelése, dokumentumok és
nyilvántartások vizsgálata, részben tételes, részben próbaszerű mintavételes vizsgálat
Ellenőrzés ütemezése: 2013. negyedik negyedév, a szolgáltatást végző előzetes írásbeli bejelentése
szerint
Ellenőrzött szerv: Hivatal
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.12.31.
5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék
meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy értesítette a hulladékgazdálkodást, az
állandó lakosokkal éves szerződést fognak kötni. Elmondja, hogy a javaslattól eltérően - figyelemmel az
elvonásokra - 5.000,- ft/év adót javasol, mivel szüksége lenne az önkormányzat valamennyi saját bevételre
is.
A polgármester szavazásra bocsátja javaslatát, mellyel a testület egyhangúlag egyetért.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester végszavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, a
testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

14/2012.(XI.30.)önkormányzati rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról
(a Rendelet teljes szövegét lásd jkv.melléklete)

6. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a tiltott, közösségellenes magatartásokról
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre,
kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

15/2012.(XI.30.)önkormányzati rendelet

az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(a Rendelet teljes szövegét lásd jkv.melléklete)

7. napirendi pont
A polgármester a közbiztonsági tájékoztató és konzultációs fórum megtartására felkéri Bódis János r.törm.,
körzeti megbízottat.
Bódis János r.zls.: Üdvözöl mindenkit, köszöni, hogy eljöttek a fórumra. Ez arról szól, hogy ha valakinek a
rendőrséget érintő problémája van. Dunafalva község közbiztonsági szempontból nincs rossz
helyzetben
Magosi György polgármester: A Ferencziéknél állandósult probléma van.
Bódis János r.zls.: Többször volt kinn volt, csak az idős ember kérésére lehet távolságtartó végzést kérni és
mindig visszalép.
Gál Vilmos: Az a problémája, hogy a mezőgazdasági gépjárművek tönkreteszik a külterületi utakat, adót
nem fizetnek, rendbe nem hozzák, nagy a sárfelhordás.
Bódis János r.zls.: A sárfelhordásra odafigyel, a többi nem tartozik a rendőrségre. A nagygazdák gépei
rendben vannak.
Farkas László: Egyet ért, rosszak az utak a belterületen is, azt is túlterhelten használják. Eltűntek a 40-es
táblák az összekötő úton.
Bódis János r.zls.: Tud róla, volt bejelentés.

Magosi György polgármester: Az utolsót leszedette és a végére kirakatta a munkásokkal, hogy az egész
szakaszra legyen érvényes.
Pintér Sándor képviselő: Nagy a sárfelhordás, bokáig ér a sár a Petőfi utcán, Teleki utcán.
Vári Tibor Ádámné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: József Attila és az Ady Endre utca is
ugyanilyen.
Bódis János r.zls.: Ellenőrzést fog tartani és bírságolni fog.
Magosi György polgármester: Az a baj, hogy lakosok nem szólnak, nem mondják meg ki hordta fel.
Farkasné Pataki Margit: Sok kóbor kutya van, az iskola kutyamenhely.
Bódis János r.zls.: Kihívhatja a gyepmestert, de megfizetni, ha a tulaj nem fizet, akkor az önkormányzatnak
kell.
Magosi: Mikor jönnek az időseknek előadást tartani?
Bódis János rzls.: Van érdeklődés, jövő héten hétfőn du. kettőkor fog rá sor kerülni.
Vári Tibor Ádámné: Jövőre is lehet együttműködési megállapodást kötni a rendőrséggel?
Bódis János r.zls.: Természetesen jövőre is lehetőség megállapodás megkötésére a roma nemzetiségi
önkormányzattal.
Egyéb észrevétel nincs, Bódis János megköszöni a lehetőséget.
8. napirendi pont
A testületi ülésen megjelenik Vörös Ferenc képviselő, így a testület létszáma 5 főre változik.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy – tekintettel a testület korábbi döntésére – szükséges a
szemétszállítási díjról rendeleti formában való döntés. A polgármester átadja a képviselőknek az erre
vonatkozó előterjesztést, melynek tanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

16/2012.(XI.30.)önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló
8/2008.(IX.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(a Rendelet teljes szövegét lásd jkv.melléklete)

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy jogszabályi változások miatt szükséges a Bajai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának, Alapító Okiratának
és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy
november 23-án megvolt az ezzel kapcsolatos polgármesteri gyűlés, ahol a szükséges döntések megszülettek
ahhoz, hogy a társulás a következő évben is el tudja látni feladatát. Most arra van szükség, hogy az egyes
önkormányzati testületek is meghozzák az ezzel kapcsolatos döntéseket.
A polgármester kiosztja a képviselőknek a megállapodás, az alapító okirat valamint az SZMSZ módosítására
vonatkozó előterjesztést és annak tanulmányozására szünetet rendelet el.
Szünet után.
A polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
79/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2013. január 1-jei hatállyal történő, alábbiak
szerinti IV. számú módosítását jóváhagyja:
„A Társulási Megállapodás VII. fejezete 39. a. pontja a következők szerint módosul:
39.a. A Baja Város Önkormányzata tulajdonában lévő
a) 456 hrsz-ú, természetben a Baja, Szabadság u. 30. alatti, 1097 m² nagyságú ingatlan Baja
Város Önkormányzatát megillető 1/1 tulajdoni hányad,
b) 455 hrsz-ú, természetben a Baja, Szabadság u. 32. alatti, 1013 m² nagyságú ingatlan Baja
Város Önkormányzatát megillető 8/16 tulajdoni hányad
külön írásbeli megállapodás szerint, mely ingatlanok továbbra is Baja Város
Önkormányzatának tulajdonában maradnak.”

A testület a fentiek szerinti, a jelen határozat 1. mellékletét képező módosító okiratot, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetű megállapodás
aláírására és felkéri, hogy a testület döntéséről Baja Város Polgármesterét, mint a társulás elnökét értesítse.
A testület felkéri és felhatalmazza az elnököt a változások Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságának törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetéshez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: aláírás, értesítés - 2012.11.30., egyéb – folyamatos
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
79/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2013. január 1-jei hatállyal
történő, alábbiak szerinti IV. számú módosítását jóváhagyja:
„A Társulási Megállapodás VII. fejezete 39. a. pontja a következők szerint módosul:
39.a. A Baja Város Önkormányzata tulajdonában lévő
a) 456 hrsz-ú, természetben a Baja, Szabadság u. 30. alatti, 1097 m² nagyságú ingatlan
Baja Város Önkormányzatát megillető 1/1 tulajdoni hányad,
b) 455 hrsz-ú, természetben a Baja, Szabadság u. 32. alatti, 1013 m² nagyságú ingatlan
Baja Város Önkormányzatát megillető 8/16 tulajdoni hányad
külön írásbeli megállapodás szerint, mely ingatlanok továbbra is Baja Város
Önkormányzatának tulajdonában maradnak.”
A testület a fentiek szerinti, a jelen határozat 1. mellékletét képező módosító okiratot, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetű megállapodás
aláírására és felkéri, hogy a testület döntéséről Baja Város Polgármesterét, mint a társulás elnökét
értesítse.
A testület felkéri és felhatalmazza az elnököt a változások Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságának törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetéshez szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: aláírás, értesítés - 2012.11.30., egyéb – folyamatos
A polgármester a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztésre hivatkozva az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
80/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító Okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
„1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiakban módosul:
Székhelye, címe: 6500 Baja, Szabadság u. 30-32.
2. Az alapító okirat 2.2. pontja az alábbiakban módosul:
Intézményegységek megnevezése:
Családsegítő Szolgálat 6500 Baja, Szabadság u. 30-32.
Gyermekjóléti Szolgálat 6500 Baja, Szabadság u. 30—32.
3. Az alapító okirat 16.1. alpontja helyébe a következő szöveg lép:
16.1. A Baja Város Önkormányzata tulajdonában lévő
a) 456 hrsz-ú, természetben a Baja, Szabadság u. 30. alatti, 1097 m² nagyságú ingatlan Baja
Város Önkormányzatát megillető 1/1 tulajdoni hányad,
b) 455 hrsz-ú, természetben a Baja, Szabadság u. 32. alatti, 1013 m² nagyságú ingatlan Baja
Város Önkormányzatát megillető 8/16 tulajdoni hányad
külön írásbeli megállapodás szerint, mely ingatlanok továbbra is Baja Város
Önkormányzatának tulajdonában maradnak.
4. Az alapító okirat 20.1. pontja az alábbiakban módosul:
20.1. Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja 2013. január 1.”
A testület a fentiek szerinti, a jelen határozat 1. mellékletét képező módosító okiratot, valamint a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat
aláírására, és felkéri, hogy a testület döntéséről Baja Város Polgármesterét, mint a társulás elnökét
értesítse.
A testület felkéri és felhatalmazza az elnököt a változások Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságának törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetéshez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: aláírás, értesítés - 2012.11.30., egyéb – folyamatos
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
80/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
„1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiakban módosul:
Székhelye, címe: 6500 Baja, Szabadság u. 30-32.
2. Az alapító okirat 2.2. pontja az alábbiakban módosul:
Intézményegységek megnevezése:
Családsegítő Szolgálat 6500 Baja, Szabadság u. 30-32.
Gyermekjóléti Szolgálat 6500 Baja, Szabadság u. 30—32.
3. Az alapító okirat 16.1. alpontja helyébe a következő szöveg lép:
16.1. A Baja Város Önkormányzata tulajdonában lévő
a) 456 hrsz-ú, természetben a Baja, Szabadság u. 30. alatti, 1097 m² nagyságú ingatlan
Baja Város Önkormányzatát megillető 1/1 tulajdoni hányad,
b) 455 hrsz-ú, természetben a Baja, Szabadság u. 32. alatti, 1013 m² nagyságú ingatlan
Baja Város Önkormányzatát megillető 8/16 tulajdoni hányad
külön írásbeli megállapodás szerint, mely ingatlanok továbbra is Baja Város
Önkormányzatának tulajdonában maradnak.
4. Az alapító okirat 20.1. pontja az alábbiakban módosul:
20.1. Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja 2013. január 1.”
A testület a fentiek szerinti, a jelen határozat 1. mellékletét képező módosító okiratot, valamint a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat
aláírására, és felkéri, hogy a testület döntéséről Baja Város Polgármesterét, mint a társulás elnökét
értesítse.
A testület felkéri és felhatalmazza az elnököt a változások Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságának törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetéshez szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: aláírás, értesítés - 2012.11.30., egyéb – folyamatos
A polgármester a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztésre hivatkozva az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
81/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
„Az SzMSz II. fejezete második bekezdése az alábbiakban módosul:
Székhelye: 6500 Baja, Szabadság út 30-32.
Bélyegző lenyomat: Baja, Szabadság út 30-32. (fejbélyegző)”
A testület a fentiek szerinti a jelen határozat 1. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyja, egyben felhatalmazza Boussoussou Ágota
intézményvezetőt annak aláírására.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Baja Város Polgármesterét, mint a társulás
elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: értesítés – 2012.11.30., egyéb - folyamatos
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

81/2012.(XI.29.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
„Az SzMSz II. fejezete második bekezdése az alábbiakban módosul:
Székhelye: 6500 Baja, Szabadság út 30-32.
Bélyegző lenyomat: Baja, Szabadság út 30-32. (fejbélyegző)”
A testület a fentiek szerinti a jelen határozat 1. mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyja, egyben felhatalmazza
Boussoussou Ágota intézményvezetőt annak aláírására.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Baja Város Polgármesterét, mint a
társulás elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: értesítés – 2012.11.30., egyéb - folyamatos
9. 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

