
 

 

Dunafalva Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

E-mail: dfalvhiv@t-online.hu 

 

Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2021. október 28-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 
5 fő jelen van. A polgármester megállapítja, hogy a meghívó a mellékletekkel együtt az SZMSZ szerint megérkezett a 
képviselőkhöz. A polgármester – mivel időközben érkezett szociális kérelem - a meghívótól eltérően tesz javaslatot a 
napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagy jóvá:  
 
Napirend: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről 
Előadó: polgármester 

2. Beszámoló a polgármester átadott hatáskörben hozott döntéseiről 
Előadó: polgármester 

3. Egyéb ügyek – szolgálati lakás bérbeadása 
- bajai gyermekvédelmi és szociális rendelet véleményezése 
- vélemény az iskolai körzetek kialakításáról 
- homokhátsági társulási megállapodás módosítása 

4. Döntés a helyettes háziorvosi feladat-ellátásról – zárt ülés 
 

1. napirendi pont 
A polgármester a lejárt határidejű határozatokról elmondja, hogy  
43/2021. számú határozattal fogadta el a testület az önkormányzat 2021.I.féléves beszámolóját 
44/2021. számú határozattal döntött a testület a Bursa Hungarica 2022. évi fordulójához való csatlakozásról a 

csatlakozási nyilatkozat megküldve 
45/2021. számú határozattal hatalmazta fel a testület a polgármestert, hogy tárgyaljon a helyettes háziorvosnak 

jelentkezőkkel, ennek eredményéről a 4. napirendi pontban lesz szó 
46/2021. számú határozattal döntött a testület Mayer Nándor díszpolgári címéről, a felterjesztők értesítése megtörtént 
47/2021. számú határozattal döntött a testület az egészségügyi szolgáltatók részére MFP forrásból beszerzendő 

informatikai eszközök beszerzéséről 
48/2021. számú határozattal járult hozzá a testület a maximális óvodai létszám túllépéséhez 
49/2021. számú határozattal döntött a testület a polgárőrség többlettámogatásáról 
 
A polgármester a két ülés között történt eseményekről tájékoztatást nyújtva elmondja, hogy 15 %-os önrész biztosítása 
mellett elkészült a Petőfi és Kinizsi utcák burkolat-felújítása BM támogatás segítségével, a műszaki és az ünnepélyes 
átadás is lezajlott. A polgármester elmondja, hogy megkezdődött a kikötői partfal felújítása is, a hivatallal szemben lévő 
park sétányai is kijelölésre kerültek, a héten megkezdődik a saját kivitelezés. Az önkormányzat MFP pályázat keretében 
megnyerte a járdafelújításra az anyagköltséget, most kivitelezői ajánlatok bekérése van folyamatban. 
 
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 

51/2021.(X.28.)önkormányzati határozat-tervezet 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja. 
 
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

51/2021.(X.28.)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 hozott 
döntéseiről szóló beszámolóra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg 
észrevételeiket, javaslataikat. 
Rádócziné Galló Adrienn képviselő: A 350ezres étkezési kiadás a korábban megbeszélt TOP pályázat megvalósítása? 
Arató Béla polgármester: Igen. 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

52/2021.(X.28.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átadott hatáskörben hozott 
pénzügyi és szociális döntéseiről szóló beszámolóját jóváhagyja. 
 
3. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó 
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Korában már döntött a testület arról, hogy hasznosítani kívánja az üresen álló lakásokat, támogatja 

a bérbeadást, a korábban meghatározott 30ezer ft+rezsi díj ellenében.  
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

53/2021.(X.28.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 1. napjától Trencsák Mária 
dunafalvi lakos részére 30.000,- ft/hó + rezsi díj ellenében bérbeadja a Dunafalva, Tavasz u. 2. szám alatti un. 
védőnői szolgálati lakást. 
A testület felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős: jegyző, polgármester 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a bajai rendeletek véleményezésére vonatkozó 
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.  
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezeteket bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatokat hozza: 

54/2021.(X.28.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelet 
2021. november 1. napjával hatályba lépő módosítását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, a rendelet 
módosításához hozzájárul. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy Baja Város Polgármesterét a testület döntéséről értesítse. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

55/2021.(X.28.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2021. 
november 1. napjával hatályba lépő módosítását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, a rendelet 
módosításához hozzájárul. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy Baja Város Polgármesterét a testület döntéséről értesítse. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az általános iskolai körzetekre vonatkozó 
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Farkasné Pataki Margit képviselő: Addig jó, amíg az iskola mindkét településen szerepel, támogatja. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezeteket bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatokat hozza: 
 



 

 

56/2021.(X.28.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Tankerülti Központ által az általános 
iskolai beiskolázási körzetek a 2021/2022. tanévben megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, 
különvéleményt nem kíván megfogalmazni. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a tankerületi igazgatóját értesítse a testület döntéséről. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.10.31. 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a homokhátsági társulási megállapodás módosítására 
vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.  
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezeteket bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatokat hozza: 

57/2021.(X.28.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása 5. számú módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás” tárgyú előterjesztést és elfogadta azt 
az előterjesztéssel egyezően. 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás 5. számú módosítása és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.10.29.  
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy - tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére - a testület állapítson meg 
jutalmat a dolgozók részére, mivel olyan ritka az ilyen alkalom, hogy ezt anyagilag meg tudja tenni az önkormányzat és 
a dolgozók pedig éreznék a megbecsülést. A polgármester ismerteti ennek anyagi vonzatát és a konkrét tervet. Elmondja, 
hogy ez csak az önkormányzati dolgozókat érintené, tehát a hivatal dolgozóit nem, járulékkal együtt 1millió forintos 
keret megállapítását kéri a testülettől erre a célra. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, 
javaslataikat. 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet javasolja 
elfogadásra: 

58/2021.(X.28.)önkormányzati határozat-tervezet 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetése terhére 1.000.000,- ft-t különít el a dolgozók 
jutalmazása céljából. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az egyedi munkáltatói döntések meghozatalára. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.11.22. 
 
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

58/2021.(X.28.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetése terhére 1.000.000,- ft-t 
különít el az önkormányzati dolgozók jutalmazása céljából. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az egyedi munkáltatói döntések meghozatalára. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.11.22. 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs. 
 
4. napirendi pont –  zárt ülés (lásd zárt ülés jkv.) 
 
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti. 
 

kmf. 
 
 

   Arató Béla     Gál Vilmosné 
                   polgármester        jegyző  


