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Jegyzőkönyv 

Készült: 2022. január 13-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 
3 jelen van. A polgármester megállapítja, hogy a meghívó a mellékletekkel együtt az SZMSZ szerint időben megérkezett 
a képviselőkhöz. A polgármester a meghívóban foglaltaktól eltérően tesz 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. Az önkormányzat 2022. évi munkaterve 

Előadó: polgármester 
3. A polgármester szabadságterve, illetménye, költségtérítése 

Előadó: polgármester 
4. A 2022. évi költségvetés előkészítése – döntés lejárt bérleti, megbízási és munkaszerződésekről 

Előadó: polgármester 
5. Egyéb ügyek  - tájékoztató 2022. évi MFP pályázatokról 

- tájékoztató 2022. évi BM pályázatokról 
- döntés TOP energetikai pályázat benyújtásáról 

6. Szociális ügyek – zárt ülés 
 

1. napirendi pont 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 
62/2021. sz. határozat alapján a 2022. évi belső ellenőrzési terv a belső ellenőrnek megküldve 
63/2021. sz. határozat alapján a mezőgazdasági mintaprogram pályázat benyújtásra került, eredmény még nincs, 
64/2021. sz. határozat az elővásárlási jogról történő lemondásról Baja városnak megküldve, 
65/2021. sz. határozat alapján a külterületi földutak rendeltetés módosítására a földhivatalnak megküldve,  
66/2021. sz. határozat alapján a szolgálati lakások fűtési és elektronikus rendszerének felújítására az árajánlatok 

megkérve, 
67/2021. sz. határozat alapján a járdaanyag vásárlása megtörtént, a pályázati elszámolás még nem került benyújtásra 
68/2021. sz. határozat alapján a közútkarbantartás végrehajtva, kifizetve  
69/2021. sz. határozat alapján az óvodaudvari padok elkészültek, kifizetésre kerültek, egyenlőre a kihelyezésük még nem 

történt meg, 
70/2021. sz határozat szerint a közművelődési munkatárssal a munkaszerződés aláírásra került, 
71/2021. sz. határozat szerint a TOP energetikai pályázat előkészítésére a PanelSolar Kft.-vel a szerződés megkötésre 

került, az egyebek napirendi pontban tárgyalja majd a testület a pályázat benyújtását, 
72/2021. sz. határozattal vizsgálta felül a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
73-97/2021. számú szociális tárgyú határozatok megküldve, segélyek fizetve. 
 
A polgármester a két ülés között történt eseményekről tájékoztatást adva elmondja, hogy december 2-án volt az utolsó 
testületi ülés a tavalyi évben. Az adventi rendezvénysorozat kis zökkenőkkel, de lezajlott, az adventi vásár is megtartásra 
került. Elkészült a partfal felújítás, a járdaépítés, azonban ez utóbbinál a földmunkák a fagy miatt még hátra vannak. A 
polgármester elmondja, hogy a szeremlei bekötőút állapotát bejelentette a Közútnál, volt helyszíni szemle és 
megállapodtak a szükséges utómunkálatok elvégzésében. 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 

1/2022.(I.13.)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: 

1/2022.(I.13.)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 2022. évi munkatervre vonatkozó előterjesztésre és 
határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.  
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében, az alábbi NORMATÍV határozatot hozza: 

2/2022.(I.13.)önkormányzati határozat (NORMATÍV) 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületéneke 

2022. évi munkatervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
I. Az egyes polgármesteri döntések ütemezése/testületi ülések ideje és javasolt napirendje 
1. január 13. (CSÜTÖRTÖK) 

1. Téma: az önkormányzat 2022. évi munkaterve 
előadó: polgármester 

2. Téma: a polgármester szabadságterve, illetménye 
Előadó: polgármester 

3. Téma: lejárt bérleti és munkaszerződések megvitatása 
Előadó: polgármester 

4. Téma: Tájékoztató MFP pályázatokról 
Előadó: polgármester 

5. Téma: Tájékoztató BM pályázatokról 
 Előadó: polgármester 
2. január 27. (CSÜTÖRTÖK) 

1. Téma: a Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja, bérkiegészítése 
Előadó: polgármester 

2. Téma: az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megvitatása 1. kör 
Előadó: polgármester 

3. Téma: döntés MFP pályázatok benyújtásáról 
Előadó: polgármester 

4. Téma: döntés BM pályázatok benyújtásáról 
 Előadó: polgármester 

2. február 24. (CSÜTÖRTÖK) 
1. Téma: az önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása - rendelet 
 Előadó: polgármester 

3. március 31. (KEDD) 
1. Téma: az étkeztetés önköltsége, az intézményi térítési díj 

(Szoc.tv. 115.§(1)bekezdése szerint a fenntartó április 1-jéig állapítja meg.) 
2. Téma: a révközlekedés feladatellátásának áttekintése, díjainak felülvizsgálata 

Előadó: polgármester 
3. Téma: tanyagondnoki szolgálat önköltsége, beszámoló a feladat-ellátásról 

Előadó: polgármester, tanyagondnok 
4. Téma: beszámoló a közművelődés, könyvtári feladat-ellátásról 

Előadó: polgármester, közművelődési munkatárs 
4. április 28. (CSÜTÖRTÖK) 

1. Téma: negyedéves beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó: polgármester 

2. Téma: az önkormányzat 2021.évi költségvetésének zárása – rendelet 
(Áht. 91.§-a szerint a ktgvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen) 
Előadó: polgármester 

3. Téma: beszámoló az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról 
Előadó: polgármester 

4. Téma: beszámoló 2021. évi ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: polgármester 

5. Téma: a közös fenntartású Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi fenntartói elszámolása 
Előadó: jegyző 

4. május 26. (CSÜTÖRTÖK) 
1. Téma: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2021. évi munkájáról 

Előadó: jegyző 
2. Téma: beszámoló a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről 

Előadó: polgármester 



3. Téma: beszámoló a Dávodi Gondozási Központ 2021.évi tevékenységéről (házi segítségnyújtás, szociális 
étkezés, nappali ellátás) 
Előadó: polgármester 

5. július 28. (CSÜTÖRTÖK) 
1. Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: polgármester 
2. Téma: önkormányzati feladatellátások áttekintése, különös tekintettel a kötelező és az önként vállalt feladatokra 

Előadó: polgármester 
6. szeptember 29. (CSÜTÖRTÖK) 

1. KÖZMEGHALLGATÁS 
2. Téma: Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról  

Előadó: polgármester 
3. Téma: Költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása - rendelet 

Előadó: polgármester  
4. Téma: Bursa Hungarica pályázati kiírás megvitatása 

Előadó: polgármester 
7. október 27. (CSÜTÖRTÖK) 

1. Téma: beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó: polgármester 

2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata, települési adó bevezetésének vizsgálata 
(Stab.tv. 32.§-a szerint adójogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie) 
Előadó: polgármester 

8. november 24. (CSÜTÖRTÖK) 
1. Beszámoló az önkormányzat háromnegyedéves költségvetéséről  

Előadó: polgármester 
2. Téma: a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása 

Előadó: polgármester 
3. Téma: 2023. évi belső ellenőrzési terv 

(Mötv. 119.(5)bek. szerint az előző év december 31-ig kell jóváhagyni)  
Előadó: polgármester 

4. Téma: az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megvitatása 
Előadó: polgármester 

9. december 8. (CSÜTÖRTÖK) 
1. Beszámoló az átadott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: polgármester 
II. A testületi ülések állandó témái 

Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák: 
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (polgármester, szóban) 
b) Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (polgármester, szóban) 
Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák: 
a) Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi változásokról 

(jegyző, írásos) Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz bonyolultabb 
ügyben írásos válasz (15 napon belül) előzetesen írásban benyújtottra válasz 

b) Különböző tájékoztatók, egyszerűbb elbírálású ügyek 
Szociális ügyek tárgyalása – zárt ülés Előadó: polgármester 
a) Beszámoló a polgármester hatáskörébe tartozó szociális döntésekről (polgármester, írásban) 

III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak 
IV. A munkaterv megküldése 

 SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek 
 napirend előadója 

Felelős: polgármester, kihirdetés - jegyző 
Határidő: 2022.12.31., kihirdetés – 2022.02.02. 

 
3. napirendi pont 
Megjelenik Vörös Ferenc képviselő, így a testület létszáma 4 főre változik. 
A polgármester először a meghívó mellékleteként megküldött, a polgármester szabadságtervére vonatkozó előterjesztést 
bocsátja vitára és kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
A polgármester bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy tartózkodni fog a szavazástól. 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

3/2022.(I.13.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi 



CXCIX. törvény 225/C.§ (2)bekezdésében a képviselő-testület számára biztosított jogkörben eljárva Arató 
Béla főállású polgármester szabadságának ütemezését a jelen határozat 1. számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 
A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy az ütemtervben foglaltak szerint gondoskodjon a polgármester 
szabadság-nyilvántartásának vezetéséről. 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

                                                                         1.számú melléklet a 3/2022.(I.13.)önkormányzati határozathoz 

SZABADSÁGOLÁSI TERV 2022. 

Név:   Arató Béla polgármester   

Napok:  alap: 25 nap +  pót: 14 nap összesen: 39 nap,   

     

Hónap: Kivett napok:    

Január     

     

Február     

     

Március 10, 11   2 

     

Április 20, 22   2 

     

Május 3,4,6 12,13  5 

     

Június     

     

Július 4-8. 11-15. 18,22 12 

     

Augusztus 3,4,5 8,10  5 

     

Szeptember 14,15,16 19,20  5 

     

Október 10,11,12   3 

     

November     

     

December 6,7,8 21,28  5 

     

ÖSSZESEN: 39 
 
A polgármester ezt követően a polgármester illetményére és a költségtérítésére vonatkozó, a meghívó mellékleteként 
megküldött előterjesztést bocsátja vitára és bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván résztvenni a 
szavazásban. 
Nagy Ákos képviselő: Van lehetősége a testületnek ettől eltérni? 
Farkasné Pataki Margit képviselő: Ez már volt egy korábbi polgármesteri béremelésnél is, ez van, nem lehet más. 
Gál Vilmosné jegyző: A jogszabály lakosságszámhoz kötve meghatározza a főállású polgármester illetményét és 

költségtérítését, ettől eltérni csak a polgármester döntése alapján lehet. Az önkormányzati törvény előírása és így 
a nyilvánosság biztosítása miatt szükséges ennek összegszerű meghatározása. 

 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében  1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

4/2022.(I.13.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 71.§-a szerint 2022. január 1. napjától Arató Béla polgármester  

1. havi illetményét 650.000,- ft összegben,  
2. költségtérítését havi 97.500,- ft összegben határozza meg. 

A testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a polgármester kinevezésének 
módosításáról és felhatalmazza az alpolgármestert annak aláírására. 



Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
4. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a lejárt bérleti díjakra 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 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

5/2022.(I.13.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 147.§-ában foglaltakra - úgy határoz, hogy az alábbi határozott idejű 
szerződés lejárati határidejét 2022. december 31. napjára módosítja: 

1. helyiségbérleti szerződés – Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság 
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a fenti szerződés-módosítás elkészítéséről. 
Felelős: jegyző 
Határidő: szerződés módosítás - 2022.02.15. 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a lejárt megbízási és munkaszerződésekre vonatkozó 
előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester tájékoztatja a testületet, 
hogy a javaslat emelést nem, csak határidő módosítást tartalmaz. 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

6/2022.(I.13.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
1. az alábbi megbízási és munkaszerződések határidejét 2022. december 31. napjáig meghosszabbítja: 

1.1. megbízási díj 1.1. katasztrófavédelmi feladatok  bruttó 25.000,- ft/hó 
    1.2. hajózási felügyelő   bruttó 25.000,- ft/hó 
    1.3. honlap adminisztráció  bruttó 25.000,- ft/hó 
    1.4. temetőgondnok   bruttó 60.000,- ft/hó 
    1.5. orvosi rendelő takarítás  bruttó 34.680,- ft/hó 
1.2. munkaszerződések 2.1. kompok, révek adminisztrátor garantált bérminimum 
    2.2. körzeti ápoló   egészségü. szolgálati jogviszony 
    2.3. matróz    garantált bérminimum 
    2.4. segédmunkás   minimálbér 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy 2022. január 1. napjától határozatlan időre, 40 óra/hét munkaidőre 
megfelelő végzettséggel rendelkező közművelődési munkatársat alkalmazzon. 

A képviselő-testület a fenti döntések pénzügyi fedezetét 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti szerződések elkészítéséről, a polgármestert 
felhatalmazza annak aláírására. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2022.01.31. 
 
5. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a megjelent MFP pályázatokra vonatkozó 
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester 
elmondja, hogy a hivatal épületének felújítása nagyin időszerű, ugyanakkor időközben felmerült az Egészségház mögötti 
területen egy négy beállós gépkocsiszín építésének lehetősége, melyre az MFP-ÖTIK/2022/6. pályázat ad lehetőséget. 
20 millió ft-t lehet nyerni, de építési engedély köteles, meg kell terveztetni, a tervezőt akkor is ki kell fizetni, ha a pályázat 
nem nyer, de azzal jövőre is lehet pályázni. 
Nagy Ákos képviselő: Ha a tűzoltóegyesület nyer a pályázaton, akkor a tűzoltóautó elkerül és nem lesz szükségük az 

épületre. 
Arató Béla polgármester: Erre mikor kerül sor, bizonytalan, a gépek szabadon állnak. 
Nagy Ákos képviselő: Hol lenne? 
Arató Béla polgármester: A B épületnél. 
Nagy Ákos képviselő: Ha azt az ingatlan turisztikai célra kívánja hasznosítani az önkormányzat, akkor erre nem tartaja 

jónak. 
Arató Béla polgármester: Az Egészségház mögött van még elég hely. 
Farkasné Pataki Margit képviselő: Javasolja, hogy a temető beruházásnál ne legyen kerítés, inkább legyen nagyobb 

urnafal, mert erre van igény. 
Vörös Ferenc képviselő: Egyetért, valóban erre van igény és jelenleg egyáltalán nincs lehetőség erre a temetőben. 
 



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

7/2022.(I.13.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek a megjelent 
2022. évi MFP pályázatok közül a hivatali kirendeltség felújítására (MFP-ÖTIK/2022/1.), jármű tárolására 
alkalmas gépkocsiszín építésére (MFP-ÖTIK/2022/6.) valamint a temetők infrastrukturális fejlesztését segítő 
egyéb beruházásokra (MFP-ÖTIF/2022/2.) vonatkozó pályázatok előkészítésére és benyújtására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.02.12. 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a megjelent BM pályázatokra vonatkozó 
előterjesztésre elmondja, hogy nem véletlenül nem tartalmaz az előterjesztés határozat-tervezetet, mivel úgy gondolja, 
hogy a csak egy évben jelentkező magas IPA bevétel (Bezerédi-Duna rehabilitációja) miatt nagyon magas önrész sávba 
került az önkormányzat, így nem tud olyan pályázati célt megnevezni, ami olyan halaszthatatlan lenne, ami indokolná a 
magas önrész felvállalását, hiszen a következő évben a jelentősen csökkenő IPA bevétel miatt valószínűleg „visszaesik” 
az önkormányzat az alacsonyabb önrész sávba. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, 
javaslataikat. 
Farkasné Pataki Margit képviselő: Úgy gondolja, hogy ebben az évben ezeket a pályázatokat el kell engedni. 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület egyhangúlag nem kívánja ezt a pályázatot benyújtani 
és a kérdésben határozatot hozni. 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a TOP energetikai pályázatra vonatkozó 
előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.  
Farkasné Pataki Margit képviselő: Kit képeznek 5millió forintért? 
Arató Béla polgármester: Nem tudja, de ez egy kötelező elem, vagy így valósítja meg az önkormányzat vagy elengedi. 
Gál Vilmosné jegyző: Ez általában szemléletformálás szokott lenni. 
Nagy Ákos képviselő: Mi van ha a közbeszerzésnél magasabb lesz a kiviteli árajánlat mint a rendelkezésre álló összeg? 
Gál Vilmosné jegyző: Vagy pótigényt nyújt be az önkormányzat ezzel indokkal, vagy műszaki tartalom módosítást 

kezdeményez és ha engedélyezik, akkor csökkenti a műszaki tartalmat. 
Nagy Ákos képviselő: Még mindig nincs meggyőzve arról, hogy ez a fejlesztés rendben lezajlik. 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

8/2022.(I.13.)önkormányzati határozat 

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Épületenergetikai fejlesztés 

Dunafalva településen” címen, 101.523.181,- ft támogatási igénnyel pályázatot nyújt be az „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázatra. 
A projekt célja a Dunafalva, Kossuth u. 2. szám (85 hrsz.) alatti többcélú intézmény (iskola, óvoda, könyvtár, 
közösségi hely és információs pont, idősek klubja) energetikai korszerűsítése. 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi 
együttműködési megállapodást köt a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-
vel. 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy rendelkezik a projekt 
megvalósításához a többcélú intézmény iskolai rész Bajai Tankerületi Központ által kiállított vagyonkezelői 
hozzájárulásával. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról és felhatalmazza a 
szükséges jognyilatkozatot megtételére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.01.15. 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a BAJAVÍZ-ben lévő önkormányzati vagyon értékelését el kell végeztetni, 
amire nettó 530ezer ft-os ajánlat érkezett. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, 
javaslataikat. 
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 

9/2022.(I.13.)önkormányzati határozat-határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy bruttó 673.100,- ft összegben kiadásként betervezi 2022. évi 
költségvetésébe a kötelező víziközmű-vagyon értékelést. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka megrendelését az önkormányzat pénzügyi helyzetétől függően megrendelje, az erre 
vonatkozó szerződést aláírja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.12.31. 
 



A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 
9/2022.(I.13.)önkormányzati határozat 

Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy bruttó 673.100,- ft összegben 
kiadásként betervezi 2022. évi költségvetésébe a kötelező víziközmű-vagyon értékelést. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonértékelést az önkormányzat pénzügyi helyzetétől 
függően megrendelje, az erre vonatkozó szerződést aláírja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.12.31. 
 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Látta a jelöléseket az utakon. Lesz útjavítás? 
Arató Béla polgármester: Igen, saját kivitelezésben, ahogy engedi az idő megindulnak az önkormányzati munkások az 

aszfaltozógéppel. 
Nagy Ákos képviselő: Javasolja, hogy a fenyő zöldhulladék elszállításának időpontja kerüljön fel a honlapra. 
Arató Béla polgármester: Gondoskodik róla. 
Nagy Ákos képviselő: A sportegyesület korábbi vezetőjének ereklyéit megkapta, javasolja, hogy a sportöltözőben 

kerüljenek kiállításra, a tablók kerüljenek a falra, a kupák, érmek pedig vitrinbe. 
Vörös Ferenc képviselő: Egyetért, jó ötlet. 
Nagy Ákos képviselő: Össze lehetne gyűjteni egyéb sportereklyéket is. 
Arató Béla polgármester: Támogatja a kezdeményezést. 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs. 
 
6. napirendi pont - Szociális ügyek – zárt ülés (lsd. zárt ülés jkv.) 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti. 
 

kmf. 
 

Arató Béla     Gál Vilmosné 
                polgármester        jegyző  


