Dunafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.
T./F.: 69/332-101
E-mail: dfalvhiv@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2021. július 30-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
4 fő jelen van. A polgármester megállapítja, hogy a meghívó a mellékletekkel együtt az SZMSZ szerint időben
megérkezett a képviselőkhöz. A polgármester, mivel a roma önkormányzat elnöke segély javaslatot nyújtott be, a
meghívóban foglaltaktól eltérően tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Napirend:
1. Farkasné Pataki Margit ünnepélyes önkormányzati képviselői eskütétele
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
3. Települési rendezvények szervezési feladatainak áttekintése
Előadó: polgármester
4. Egyéb ügyek
5. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen Terbéné László Ildikó képviselőasszony írásban benyújtotta
nyilatkozatát, melyben lemondott képviselői mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság a vonatkozó jogszabályok
alapján az egyéni listán következő legtöbb szavazatot elérő képviselő-jelölt, Farkasné Pataki Margit számára a
mandátumot kiosztotta, ahhoz azonban, hogy képviselőként gyakorolhassa jogait, a mandátumot el kell fogadja és a
testület előtt esküt kell tennie.
Farkasné Pataki Margit: A mandátumot elfogadja, a képviselői esküt le kívánja tenni.
A polgármester az Mötv. szerinti esküszöveget előolvassa, Farkasné Pataki Margit képviselő az esküt leteszi. A
polgármester átadja a képviselő asszonynak esküokmányát és megbízólevelét.
A testület létszáma így négy főre változik.
2. napirendi pont
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról elmondja, hogy
25/2021. számú határozattal döntött a testület a polgármesteri beszámoló elfogadásáról
26/2021. számú határozattal hagyta jóvá a testület a tanyagondnoki szolgálat feladatellátásáról szóló beszámolót
27/2021. számú határozattal hagyta jóvá a testület a kompok-révek feladatellátásáról szóló beszámolót
28/2021. számú határozattal hagyta jóvá a szociális étkezés díját, Dávod nem emelt szolgáltatási díjat, így marad a régi
díjat fizetik
29/2021. számú határozattal hagyta jóvá a testület a Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás
feladatellátásáról szóló beszámolót, a társulás értesítése megtörtént
30/2021. számú határozattal hagyta jóvá a testület a Felső-Bácskai hulladékgazdálkodási feladatellátásáról szóló
beszámolót, a társulás értesítése megtörtént
31/2021. számú határozattal hagyta jóvá a testület a Homokhátsági hulladékgazdálkodási feladatellátásáról szóló
beszámolót, a társulás értesítése megtörtént
32/2021. számú határozattal hagyta jóvá a testület a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár feladatellátásáról
szóló beszámolót, a könyvtár értesítése megtörtént
33/2021. számú határozattal döntött a testület a buszhasználati díjakról, a Tankerület értesítése megtörtént
34/2021. számú határozattal a testület elutasította Csóré Miklós ingatlanvásárlási kérelmét, a kérelmező értesítése
megtörtént
35/2021. számú határozattal a testület felhatalmazta a polgármestert a térségi szúnyoggyérítési programhoz való
csatlakozásra,

A polgármester a két ülés között történt eseményekről tájékoztatást nyújtva elmondja, hogy az önkormányzat kapott
ajándékba egy kültéri szeméttárolót, a német önkormányzat segítségével beszerzésre került 6 db kültéri pad és 2
virágkaspó. Július 12-én lakiteleki kirándulást szervezett a kulturális asszisztens, aki résztvett rajta tartalmas
programokban volt része. A Lugio Napokon a római csapatok átjöttek Falvára is, és fáklyás felvonulás volt, megnézték
a Népházat, strandoltak, lepénysütés volt rendezvénytéren.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Farkasné pataki Margit képviselő: A napközisekkel voltak Dunaszekcsőn az Örökségházban, nagyon jó lenne ismét
feleleveníteni a közös programokat, amikor még itt is voltak állomások
Arató Béla polgármester: Egyetért, mert valóban színvonalas programok voltak.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
36/2021.(VII.30.)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:
36/2021.(VII.30.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolóját jóváhagyja.
3. napirendi pont
A polgármester az alábbiak szerint tájékoztatja a szervezés alatt álló rendezvényekről a testületet:
1. rendezvény
augusztus 7. Falu- és Gyermeknap
2. rendezvény
augusztus 19. Ünnepi szentmise, díszpolgári cím átadása
3. rendezvény
augusztus 21. Szomszédolás
4. rendezvény
augusztus 22. Lovasnap
A polgármester elmondja, hogy a rendezvények szervezése folyamatban van, felkéri a kulturális asszistenst, hogy
ismertesse az eddig lefixált programokat.
Lassányi Erika kulturális asszisztens: A július 31-i bátmonostori szomszédolásra a kisbusszal mennek át, mivel korábban
Dunafalva már bemutatásra került, most egy kis vidám színdarabbal készültek és le fogják vetíteni a Tóth Zoliféle promóciós filmet a településről. A falunapon délelőtt a roma önkormányzat szervezésében lesz megtartva az
elmaradt gyermeknap, lesz még főzőverseny (eddig 3 csapat nevezett). Ekkor került sor a dávodi gesztorságú
TOP pályázat szomszédünnep részére Dunafalván, amin a szabadtéri színpadon a bátmonostori gyermeknéptánc
csapat és a vaskúti német tánccsoport. lép fel. Ezt követően átvonulnak a Népházba, ahol a német nemzetiségi
önkormányzat elnöke fogja bemutatni az emeleten lévő helytörténeti kiállítást. Ezt követően egy állófogadásra
kerül sor. A falunapi programban ezt követi a szeremlei és a borjádi néptánccsoport fellépése, a programot kubai
salsa csapat zárja. 20 órától szabadtéri táncmulatságra kerül sor. Az augusztus 19-i érseki szentmise időpontja
még nem ismert, azután lesz a díszpolgári cím átadás és az azt követő állófogadás. Augusztus 20-án – figyelmmel
arra, hogy a testület meg akarta ismerni Mayer Nándor munkásságát a díszpolgári cím adományozása előtt, így 17
órától kerülne sor egy emlékműsorra, színházi jelenetre és kiállításra. Egyben ez lenne a közös TOP pályázat
utolsó értékelő fórumára és zárórendezvényére. Augusztus 21-én résztveszünk a dávodi falunapon halascsibét
fűzünk csipedettel, a Pencz Pali sajtbemutatót tart. Az utolsó rendezvény a már hagyományos Lovasnap lesz
augusztus 22-én.
Arató Béla polgármester: A falunapi étkezésre a Pencz Pali ajánlott fel egy marhát, a Jakab Árpi fogja megfőzni, így a
fellépők, a nemzetiségek és az önkormányzat meghívottjai megvendégelésre kerülnek. Az előkészítő feladatokat
és a rendezvény utáni rendrakást szokás szerint az önkormányzat dolgozói végzik. Szeretné minden
közmunkásnak külön-külön egy kis ajándékkal megköszönni a munkáját. A lovasnapra az eddigi információk
szerint 11 fogat nevezett, a reggeli és az ebéd a konyha feladata lesz.
Farkasné Pataki Margit képviselő: Sportrendezvény nem lesz a falunapon?
Nagy Ákos képviselő: Csak a gyerekeknek lesz labdarúgó verseny, melynek a bonyolítására őt kérték fel.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra
37/2021.(VII.30.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat augusztusi rendezvény sorozatát az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
1. augusztus 7.
Falu- és Gyermeknap
2. augusztus 19.
Ünnepi szentmise, díszpolgári cím átadása
3. augusztus 21.
Szomszédolás
4. augusztus 22.
Lovasnap
A rendezvények megvalósítására az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 500.000,- ft összeget különít el.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
37/2021.(VII.30.)önkormányzati határozat
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat augusztusi rendezvény sorozatát
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. augusztus 7. Falu- és Gyermeknap
2. augusztus 19. Ünnepi szentmise, díszpolgári cím átadása
3. augusztus 21. Szomszédolás
4. augusztus 22. Lovasnap
A rendezvények megvalósítására az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 500.000,- ft összeget különít
el.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
5. napirendi pont – Szociális ügyek – zárt ülés (lásd zárt ülés jkv.)
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti.
kmf.
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