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Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2021. december 2-án, a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyben szokásos módon 

meghirdetett közmeghallgatásán 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
  1 fő dunafalvi lakos 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a közmeghallgatás testületi ülésnek minősül, melyen 
határozatképes létszámban részt kell vennie a képviselőknek. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 
fővel jelen van a közmeghallgatáson. A polgármester a jegyzőkönyv vezetőjének javasolja Gál Vilmosné jegyzőt.  
A polgármester az alábbiak szerint ismerteti a közmeghallgatás napirendjét: 
1. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi terveiről 
 Előadó: polgármester 
2. Lakossági hozzászólások, javaslatok 
 
 
1. napirendi pont 
A polgármester elmondja, hogy sikeres évet zár az önkormányzat a sikeres pályázatoknak köszönhetően, az újonnan 
felújított utcák: Felsőköz, Malomköz, Vörösmarty utca 100%-os támogatottságú MFP pályázatból, a Kinizsi és Petőfi 
utcák 17millió BM támogatással és 2,6millió önrész. A polgármester elmondja, hogy 23 utcája van a településnek, van 
tehát tennivaló. A pályázati lehetőségeket igyekezni fog az önkormányzat a továbbiakban is kihasználni. Orvosi 
műszereket 2millió ft értékben sikerült beszerezni ugyancsak MFP-s pályázatból. Felelős állattartásra 1,5milliót nyert a 
falu, dr. Tálas László megkezdte a feladat végrehajtását. Mezőgazdasági mintaprogram keretében kb. 600ezer ft bevétel 
volt fűszerpaprikából. Idén bővítette a termelt növényeket az önkormányzat, a konyhának friss főzeléknövény, hagyma, 
káposzta, zöldség, sárgarépa, 45 kg fűszerpaprika került átadásra, amivel hozzájárult az önkormányzat az egészségesebb 
közétkeztetéshez. A következő évben a feladatokat racionalizálni szeretné és kizárólag csak azokat a növényeket termelni, 
melyek hasznot hoznak vagy szükségesek a konyhára. Jó színvonalú, szép rendezvények voltak pl. falunap gyermeknappal, 
szomszédolással, volt íjászbemutató és itt volt a bajai kisvasút. A lovasnap is szép sikerrel zajlott. A polgármester 
elmondja, hogy nyitott minden ötletre és gondolatra, várja a javaslatokat. Mindenki segítségét köszöni, aki ebben résztvett. 
Gratulál a focicsapatnak az őszi 2. helyezésért. Nagyon jó színvonalon zajlottak a szomszédolás rendezvényei, melyben a 
közművelődési munkatárs, Lassányi Erika nagyon aktívan vett részt. A kompok, révek támogatásból a partfal felújítás is 
lezajlott, szép lett. Szépen alakul a Millenniumi Park kialakítása is. Megvalósul az a régi óhaj, hogy az iskola sarkától a 
buszmegállóig felújításra kerül a járda, mivel MFP pályázattal megnyerte az önkormányzat rá az anyagköltséget. Jó 
színvonalon zajlott le a szüreti mulatság is, köszöni a szervezőknek. Nagyon bízik abban, hogy az önkormányzat 
épületének felújítására benyújtott pályázat sikeres lesz. 2022-ben a bekötőút a kikötőig felújításra kerül, minden bekötő 
utcába még leaszfaltoznak 2-3 m-t. 
 
2. napirendi pont 
A polgármester kéri a megjelenteket, tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Lemle Zoltán dunafalvi lakos: Van olyan, hogy lemondta az illető az állat műtétjét, át lehet-e ruházni valakire? 
Arató Béla polgármester: Meg lehet oldani, de jelentse be a hivatalnál az adminisztráció miatt. 
Lemle Zoltán dunafalvi lakos: A polgárőrség kapott 100ezer ft plusz támogatást amit köszön, a szervezet jóhiszeműen 

átadta a terepjáróját a tanyagondnoknak, mivel az önkormányzati busz javítás alatt van. 
Arató Béla polgármester: A felújított szeremlei bekötőút állapota sokat romlott, próbálkozott a megyei közút 

vezérigazgatójához jutott el, azt mondták, hogy a rendőrkapitányt kell megkeresni, hogy nem megfelelően 
használják, megpakolva mennek végig Szeremle főutcáján. Ha ez így nem megy, aláírást kell gyűjteni. Az iskolabusz 
naponta ott megy, fontos, hogy az állapota megmaradjon. 

Lemle Zoltán dunafalvi lakos: Nagyon mély már a padka, újra kellene szórni. Probléma az is, hogy nem hordják le a sarat. 



Arató Béla polgármester: Kötelessége lenne lelapátolni, de nem teszik meg. Rajta van a dolgon, mert ez mindenki 
problémája, meg kellene őrizni az új utat. 

  
Egyéb kérdés, észrevétel nincs, a polgármester megköszöni a jelenlétet és a közmeghallgatást bezárja. 
 

Kmf. 
 

Arató Béla     Gál Vilmosné 
                   polgármester                             jegyző  


