
 

 

Dunafalva Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. 
T./F.: 69/332-101 

E-mail: dfalvhiv@t-online.hu 

 

Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2021. június 24-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 fő jelen van. A polgármester megállapítja, hogy a meghívó a mellékletekkel együtt az SZMSZ szerint 
időben megérkezett a képviselőkhöz. A polgármester a meghívóban foglaltak szerint tesz javaslatot 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 a polgármester átadott hatáskörben és a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről 

Előadó: polgármester 
3. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2020. évi tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól 

Előadó: polgármester 
4. Beszámoló a komp- és révközlekedés 2020. évi tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól 

Előadó: polgármester 
5. Az étkezés 2020. évi önköltségének és 2021. évi intézményi térítési díjának megállapítása 

Előadó: polgármester 
6. Egyéb ügyek –   beszámoló a Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi tevékenységéről, 

2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása 
- beszámoló a Felső-Bácskai Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2020. évi 

tevékenységéről, 2020. évi költségvetési beszámoló jóváhagyása 
- beszámoló a Homokhátsági Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2020. 

évi tevékenységéről, 2020. évi költségvetési beszámoló jóváhagyása 
- döntés a 2020/2021-es tanév iskolai gyermekszállítási ajánlatáról 

 
A polgármester napirend előtt ismerteti Terbéné László Ildikó képviselőasszony írásban benyújtott nyilatkozatát, 
melyben lemond képviselői mandátumáról (lásd jkv.melléklete). Terbéné László Ildikó elmondja, hogy döntése alapján 
a mai döntésben már nem kíván résztvenni. 
A jelenlévők a képviselőasszony döntését tudomásul veszik. 
Terbéné László Ildikó a helyiséget elhagyja, így a testület létszáma 3 főre változik. 
Nagy Ákos képviselő: A lemondott képviselő az ügyrendi bizottság elnöke volt, a dávodi társulásban is tag, 

gondoskodni kell a pótlásáról. 
Gál Vilmosné jegyző: A képviselőasszony lemondását követően a következő legtöbb szavazatot elért képviselő lép a 

helyébe, amennyiben elfogadja a megbízást és esküt tesz a testület előtt. Ezt követően lehet szó a bizottságok 
újraszervezésére, mert az alacsony létszám  miatt nem tud felállni a bizottság, ha a polgármester illetve az 
alpolgármester nem lehet bizottsági tag. 

 
1. napirendi pont 
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról elmondja, hogy  
64/2020. számú határozattal döntött a testület az adórendeletek felülvizsgálatáról és hogy nem kíván emelni 2021-re 
65/2020. számú határozattal írta ki a testület a háziorvosi pályázatot, nem vezetett eredményre 
66/2020. számú határozat alapján a szennyvíz agglomerációs lehatároló dokumentum elkészítésére a szerződés 

megkötve 
67/2020. számú határozat szerint a bérlő az orvoslakás 30ezer ft/hó bérleti díjáról értesítve lett, nem tartott igényt rá, 

szerződés nem került aláírásra 
68/2020. számú határozat alapján a külterületen lévő illegális hulladéklerakó felszámolására a pályázat beadásra került, 

nem nyert 
69/2020. számú határozattal döntött a testület dr. Tolnay Zsuzsanna helyettes háziorvos díjáról, mely alapján év 

végéig a szerződés megkötésre került 



 

 

70/2020. számú határozattal döntött a testület a vaskúti ingatlanrész eladásáról, az adásvételi szerződés aláírásra került, 
az eladási ár az önkormányzat számlájára megérkezett 

71/2020. számú, szociális határozat alapján a segély fizetve 
 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2. napirendi pontban a képviselők részletes tájékoztatást kapnak 
az átadott hatáskörben, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről. 
A polgármester a két ülés között történt eseményekről tájékoztatást nyújtva elmondja, hogy megoldódott a 
temetőgondnok problémája, megbízási díjjal látja el a feladatát, most rend van a temetőben. A Falunap augusztus 7-én 
a TOP közös pályázatból megvalósuló szomszédolással lesz egybekötve. Lovasnap is lesz hagyományosan 
augusztusban valamint a szüreti mulatság is megrendezésre kerül. A tervezett rendezvények lebonyolításában szeretné 
kérni a képviselők segítségét. A polgármester elmondja, hogy az MFP keretein belül sok mindenre pályáztunk, a 
felelős állattartás elősegítésére pályázatnál az előzetes lakossági felmérés megtörtént, melyre 1,5millió ft-t lehet nyerni. 
Ha megérkeznek az állatorvosok ajánlatai dönteni kell, hogy mellé tesz-e önrészt az önkormányzat azért, hogy 
megvalósuljon a program. A polgármester ismerteti a beadott pályázatokat: hivatal felújítás, járda anyag pályázat, 
orvosi műszer pályázat, BM útpályázat. Következő TOP ciklusban a töltésen vezető út felújítása, az önkormányzati 
épületek energetikai felújítása (napelemes rendszer, hőszivattyú), és a járdák felújítása a cél. 
 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 

24/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat-tervezet 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját 
jóváhagyja. 
 
A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

24/2021.(VI.24.)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 polgármester átadott hatáskörben, illetve a 
veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseire vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, 
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Matróz tanfolyamot fizettünk dunaszekcsői lakosnak? Inkább falvait kellene alkalmazni. 
Arató Béla polgármester: Egyetért, de nem volt falvai jelentkező.  
Nagy Ákos képviselő. Bursa elutasítás oka mi volt? 
Arató Béla polgármester: Az egy főre jutó jövedelem alapján lett elutasítva egy önkormányzati dolgozó gyermeke. 
Nagy Ákos képviselő: Alsószálláson megtörtént a közvilágítás bővítés? 
Arató Béla polgármester: Igen, a héten volt a műszaki átadás-átvétel. 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra 

25/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat-tervezet 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átadott hatáskörben hozott pénzügyi és szociális döntéseiről 
szóló, valamint a veszélyhelyzetben hozott döntéseiről beszámolóját jóváhagyja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

25/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átadott hatáskörben hozott 
pénzügyi és szociális döntéseiről szóló, valamint a veszélyhelyzetben hozott döntéseiről beszámolóját 
jóváhagyja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről is kézhez kaptak a képviselők egy 
beszámolót, ez külön döntést nem igényel, amennyiben azonban ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel van, tegyék 
meg. A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat anyagi helyzete nem rossz, azonban figyelemmel kell a bevállalt 
kötelezettségek teljesítésére illetve arra, hogy a kompok, réveket a következő támogatás megérkezéséig ebből kell 
finanszírozni. 
 



 

 

3. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a tanyagondnoki szolgálat tevékenységére 
vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.  
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

26/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja. 
A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester döntéséről a tanyagondnokot értesítse. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2021.06.30. 

 
4. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a komp- és révközlekedésre vonatkozó 
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

27/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi komp- és révközlekedésről szóló 
beszámolót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, a komp- és révközlekedés díját nem kívánja 
megváltoztatni. 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

5. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az étkezés 2020. évi önköltségének valamint a 2021. 
évi intézményi térítési díjakra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg 
észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Mi az oka a növekvő hiánynak? 
Gál Vilmosné jegyző: Például csökkent a szociális étkezés adagszáma, a szociális étkezés előállítási ára magasabb mint 

amit a feladat-ellátó fizet az önkormányzatnak. A hiány így a konyhánál jelentkezik és nem a társulásnál van 
kimutatva Dunafalva tekintetében hiány. 

Arató Béla polgármester: Ezért szól arról a határozat-tervezet, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert a 
tárgyalásra, mert ha Dávod emeli a térítési díjat, akkor Dunafalva is emelhet a kért díj tekintetében és akkor 
kevesebb lesz a különbség az előállítási ár és a díjbevétel között 

 
A naprendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:  

28/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a 2020. évi önköltségszámításra, 
valamint a 2021. évi tervezett előállítási árra a szociális étkezés 2021. évi előállítási árát nettó 676,- Ft/adag 
összegben határozza meg. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a 2021. évi szociális étkezés díjáról a Dávod-Dunafalva Szociális 
Intézményfenntartó Társulás elnökével megállapodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.06.30. 
 
6. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó 
Társulás 2020. évi tevékenységéről valamint a társulás 2020. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztésre és 
határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

29/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó 
Társulás Elnökének a társulás 2020. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a társulás 2020. évi 
költségvetési beszámolóját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a társulás elnökét a döntésről értesítse. 
Felelős: polgármester 



 

 

Határidő: 2021.06.30. 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó 
Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, 
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

30/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Regionális Szilárd 
Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Elnökének beszámolóját megismerte, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a társulás elnökét a döntésről értesítse. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.06.30. 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Homokhátsági Regionális Szilárd  Hulladéklerakó 
Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, 
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

31/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét értesítse. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.06.30. 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár is benyújtotta 2020. évi 
könyvtárellátási szolgáltatásról szóló beszámolóját, melyet átad a képviselőknek és annak tanulmányozására szünetet 
rendel el. 
Szünet után. 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a 
testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

32/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2020. 
évi könyvtárellátási szolgáltatásáról szóló beszámolóját tudomásul vette. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a könyvtár igazgatóját értesítse. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.06.30. 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2021/2022-es tanév tekintetében az iskolabusz szolgáltatásra ajánlatot 
kell tenni a Tankerületnek, illetve a gazdálkodás a belső ellenőr felhívására kérte, hogy testületi határozatban legyen 
rögzítve a buszhasználat díja. 
A polgármester átadja a képviselőknek az erről szóló előterjesztést, majd annak tanulmányozására rövid szünetet 
rendel el. 
Szünet után. 
A polgármester elmondja, hogy az előterjesztésből látható, hogy a 2020. évi amortizáció nélküli önköltségszámítás 
alapján nem indokolt a díjak emelése. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Ez azt jelenti, hogy nem lesz emelés? 
Arató Béla polgármester: Igen, beleférünk még, de a gazdálkodás felhívja a figyelmet arra, hogy a pandémia miatt nem 

mentek a buszok, volt üzemanyag árcsökkenés is az időszakban. 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

33/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi amortizáció nélküli 
önköltségszámítása alapján az önkormányzati tulajdonú gépjárművek (Iveco nagybusz, Opel kisbusz) 
vonatkozásában az alábbi nettó használati díjakat állapítja meg: 



 

 

1. Tankerület részére nagybusz 263,- Ft/km 
kisbusz 171,- Ft/km 

2. Helyi szervezetek nagybusz 157,5 Ft/km 
kisbusz 118,11 Ft/km 

A Képviselő-testület a nagybuszt a Bajai Tankerületi Központon és a helyi szervezeteken kívül egyéb 
szervezet, magánszemély számára nem kívánja rendelkezésre bocsátani. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek alapján  

1. tegye meg a Bajai Tankerületi Központ felé a 2021/2022-es tanévre vonatkozó ajánlatát 
2. a helyi szervezeteket értesítse a testület döntéséről. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.07.15. 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Csóré Miklós dunafalvi lakos szeretné megvásárolni a 0122/2 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlant, ami nem mezőgazdasági területként van nyilvántartva, és erre a területre 
gondolkodott a testület a napelempark tekintetében. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg 
észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Nem adná el semmi szín alatt. Napelemes park jó lenne a Merver gödörben is. 
Arató Béla polgármester: A napelemparknak minimum 1,5 ha kell, ez a terület 1,6 ha. Nem adná el ő sem, az 
önkormányzat jelenleg nincs olyan anyagi helyzetben, hogy el kellene adni. 
Vörös Ferenc képviselő: Ne adja el a testület, mert lehetőség lenne egyéb hasznosításra, ez pedig csak egy egyszeri 

bevétel lenne. 
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra 

34/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat-tervezet 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csóré Miklós ingatlanvásárlási kérelmét elutasítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

34/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csóré Miklós ingatlanvásárlási kérelmét 
elutasítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Kaszúr László azért lett meghívva a testületi ülésre, mert előterjesztést 
szeretne tenni. 
Kaszúr László dunafalvi lakos: Mayer tanítót szeretné posztumusz díszpolgári címre felterjeszteni, mert 60 éve halt 

meg. Úgy gondolja, hogy itteni munkássága miatt nagyon megérdemelné. Amikor a Mayer tanító dolgozott a 
szigeti közösségért, akkor nagyon más körülmények voltak, olyanok voltak a szigeti lakosok mint a robinsonok. 
Az ő érdeme, hogy ő volt az első szigeti tanító. Igazi néptanító volt, a közösségi és kulturális életben zászlóvívő 
volt. Az istálló volt az első iskola 113 gyerekkel, a berendezés egy leszuperált tábla, a gyerekek téglákra rakott 
deszkákon ültek. A szociális helyzetet is javították. 1926-ig volt itt. A Népház létrejötte is az ő nevéhez fűződik, 
az ötlet, a kivitelezés, a pénz összeszedése, a hitelek törlesztése: A Szigeti Földművelők Olvasóköre volt az első 
szigeti civil szervezet. Ami a faluban kulturális vagy társadalmi szinten történt, a mögött ez a szervezet állt, 
működött az akkori színjátszókör. Látványos díszleteik voltak, az is neki köszönhető, ezek egy része ma is ott 
van a Népház falán. Most nincs mozi, de az akkori mozi létrejötte is az ő nevéhez fűződik, a technikai 
eszközök, filmek beszerzése is a feladata volt. Kisgazda volt, ami ellenzékinek minősült akkor. Az 
elmaradottságon kívánt segíteni, ugyanakkor a Horthy rendszer embere volt, 1945 után megrángatták, aminek a 
valóságtartalma azért vitatott, nem igazolt. A későbbi fejlődés az ő munkájára épült. Az önálló település léte is 
az Olvasókör tevékenységéből indult. Augusztus 20-ára lesz erről egy róla szóló emlékműsor. 

Arató Béla polgármester: Köszöni a javaslatot, úgy gondolja, hogy erről ez a nem teljes létszámú testület ne döntsön, 
hanem várják meg az augusztusi megemlékezést és azt követően döntsön a testület. 

A testület a javaslattal egyetért, a kérdésben nem kíván határozatot hozni. 
 
A polgármester elmondja, hogy Homorúd térségi szúnyogírtást szervez légi úton, melynek 1.500,- ft + áfa a 
hektáronként ára, amennyiben több település részt vesz benne. A katasztrófavédelem csak belterületen írt. A 
polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat induljon-e erre az önkormányzat. 
Nagy Ákos képviselő: Ha most kérünk árajánlatot, talán az augusztusi rendezvényre lesz valami. 
Vörös Ferenc képviselő: Mikor jönnek az is lényeges, mert amikor lemegy a Duna akkor lesz igazi invázió, most 

magas a vízszint. 
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra 

35/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat-tervezet 



 

 

Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon a térségi szúnyogírtás 
tekintetében és kedvező árajánlat és időpont esetén döntsön a kötelezettségvállalásról és rendelje meg a szolgáltatást. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

35/2021.(VI.24.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon a 
térségi szúnyogírtás tekintetében és kedvező árajánlat és időpont esetén döntsön a kötelezettségvállalásról 
és rendelje meg a szolgáltatást. 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti. 
 

kmf. 
 
 

   Arató Béla     Gál Vilmosné 
                   polgármester        jegyző  


