
 

 

Dunafalva Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

E-mail: dfalvhiv@t-online.hu 

 

Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2021. szeptember 9-én, a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI 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 elektronikus úton megérkezett a 
képviselőkhöz, köszöni a rendkívüli ülésen való részvételt. A polgármester javaslatot tesz a napirendre, melyet a testület 
egyhangúlag, az alábbiak szerint hagy jóvá:  
 
Napirend: 

1. Döntés állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonába adási kérelmének benyújtásáról 
Előadó: polgármester 

2. Döntés a BMÖFT/6-9/2021. Dunafalva, Kinizsi (816 hrsz) és Petőfi (713 hrsz) utcák burkolat-felújítása 
kivitelezőjéről 
Előadó: polgármester 

3. Döntés a 2020. évi kompok-révek támogatásból megvalósuló kikötő felújítás kivitelezőjéről 
Előadó: polgármester 

4. Egyéb ügyek 
 
1. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba adási 
kérelmére vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, 
javaslataikat. 
Farkasné Pataki Margit képviselő: Mit jelent a krízisotthon cél? 
Arató Béla polgármester: Ahová krízis esetén, rövid időre elhelyezhető egy család, amíg megoldják a problémáikat. Volt 

ilyenre már példa, akkor a Népház emeletén lettek elhelyezve, de az nem jó megoldás. 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

38/2021.(IX.9.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program támogatási rendszerének 
állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba juttatása keretében kezdeményezi az alábbi 
dunafalvi ingatlanok önkormányzati tulajdonba adását: 

ssz. dunfalvi helyrajzi 
szám 

közcél megjegyzés 

1. 72/2 Mötv. 13.§(1) bekezdés 21. pont víziközmű 

2. 127 Mötv. 13.§(1)bekezdés 10., 12. pontok krízisotthon, 
közfoglalkoztatási 
bázis 

3. 0316/1 
0316/2 

víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. 
törvény 3.§ (1)bekezdés a) pont 

komp- és révkikötő 
(kisvízi, nagyvízi) 

4. 0315/2 „b” részlet Mötv. 13.§(1) bekezdés 13. pont turizmus (strand) 

5. 0189/25 
0238/7 
0230/4 

Mötv. 13.§(1) bekezdés 13. pont turizmus 
(horgászturizmus a helyi 
horgászegyesület 
bevonásával) 

Az önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanigény benyújtására, az eljárás lefolytatásához 
szükséges jognyilatkozatok megtételére, a megállapodás aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: benyújtás – 2021.09.13. 12.00 óra, egyéb - folyamatos 



 

 

 
 
2. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Kinizsi és Petőfi utcák burkolat-felújítására irányuló 
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Rádócziné Galló Adrienn képviselő: Egyetért a javaslattal. A Mecsek Aszfalt középáras ajánlatot tett, dolgozott már a 

településen, így a minőséggel várhatóan nem lesz probléma. 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

39/2021.(IX.9.)önkormányzati határozat 
A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BMÖFT/6-9/2021. Kinizsi és Petőfi utcák 
burkolatfelújítása helyi beszerzési eljárásában, bruttó 17.641.722,- ft vállalkozói díj ellenében a Mecsek Aszfalt 
Út és Mélyépítő Kft.-t (7754 Bóly, Ipari Park III. u. 12.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vállalkozói szerződés elkészítéséről és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős: szerződés – jegyző, egyéb – polgármester 
Határidő: szerződés – 2021.09.15., egyéb – 2021.12.31. 
 
3. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a 2020. évi kompok, révek támogatásból megvalósuló 
kikötő partfalfelújításra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg 
észrevételeiket, javaslataikat. 
Farkasné Pataki Margit képviselő: Támogatja, hogy falubelinek adja az önkormányzat a munkát, helyieknek ad 

munkalehetőséget, ide adózik stb. 
Nagy Ákos képviselő: Egyetért, minőségi problémák esetén könnyebben vissza lehet hívni. 
Arató Béla polgármester: A Vízügytől is kértünk szakértőt, akivel a kivitelező egyeztet. 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

40/2021.(IX.9.)önkormányzati határozat 
A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi kompok révek támogatás segítségével 
megvalósuló kikötőfelújítás helyi beszerzési eljárásában, bruttó 10.102.215,- ft vállalkozói díj ellenében Adorján 
Zsolt e.v.-t (6513 Dunafalva, Posta u. 4.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vállalkozói szerződés elkészítéséről és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős: szerződés – jegyző, egyéb – polgármester 
Határidő: szerződés – 2021.09.15., egyéb – 2021.12.31. 
 
4. napirendi pont 
A polgármester elmondja, hogy az MFP pályázat segítségével megvalósuló, a háziorvosi és védőnői szolgálat  orvosi és 
informatikai eszközeinek beszerzésére vonatkozó pályázat megvalósítása során elérkezett ahhoz az önkormányzat, hogy 
dönteni kellene arról, hogy melyik ajánlattevőtől szerezze be az orvosi eszközöket. Az erről szóló előterjesztés a mai 
napon elektronikus úton kiküldésre került, amennyiben azonban a testület tagjai igénylik, úgy kiadja írásban is és szünetet 
rendel el. 
A testület tagjai úgy nyilatkoznak, hogy az írásos előterjesztést megkapták, a javaslat tárgyalásához hozzájárulnak. 
A polgármester az előterjesztésre hivatkozással kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Mi a pályázati támogatásként elnyert 1,9millió ft és a jelen előterjesztés szerinti 1,4millió ft közötti 

különbözet oka? 
Gál Vilmosné jegyző: Egy orvosi eszközt, egy doplert „lehúztak” az orvosi eszközök közül, de az csak kb.30ezer ft, a 

félmilliós különbség oka, hogy a pályázat még informatikai eszközökről is szól, ahol az most zajlik az ajánlatkérés, 
a beérkezett ajánlatok után kerül a testület elé döntésre. 

 Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

41/2021.(IX.9.)önkormányzati határozat 
A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MFP-AEE/2021. orvosi eszközök helyi beszerzési 
eljárásában, bruttó 1.399.000,- ft vállalkozói díj ellenében a REXTRA Kft.-t (1033 Budapest, Szentendrei u. 87.) 
hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vállalkozói szerződés elkészítéséről és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős: szerződés – jegyző, egyéb – polgármester 
Határidő: szerződés – 2021.09.15., egyéb – 2021.12.31. 



 

 

 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Mi a helyzet a szennyvízzel, készül a terv, történt-e előrelépés? 
Arató Béla polgármester: Köszöni a kérdést, bemutatja a lehatároló dokumentum térképes tervét, ami a héten érkezett 

egyeztetésre. Néhány kifogást tett az önkormányzat kimaradt utcák miatt. A szennyvíztisztító telepet a korábban 
rekultivált szilárd hulladéklerakó telep helyére tervezték, jelenleg ennek is folyik az egyeztetése. 

 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs. 
 
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti. 
 

kmf. 
 
 

   Arató Béla     Gál Vilmosné 
                   polgármester        jegyző  


