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Jegyzőkönyv 

Készült: 2022. január 27-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 … 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 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. Rendelet a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről 

Előadó: polgármester 
3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése 1. kör 

Előadó: polgármester 
4. Egyéb ügyek  - döntés MFP hivatal felújítási pályázatról 

- döntés MFP temetői urnafal kialakítási pályázatról 
- döntés MFP gépszín pályázatról 
- tájékoztatás a dunafalvi régészeti feltárásról, önkormányzati támogatás igénylése 

5. Szociális ügyek – zárt ülés 
 

1. napirendi pont 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 
2/2022. sz. határozat alapján a 2022. évi munkaterv kihirdetésre került 
3/2022. sz. határozat alapján a polgármester szabadságterve rögzítve, 
4/2022. sz. határozatok alapján a polgármester kinevezésének módosítása megtörtént, 
5-6/2022. sz. határozatok alapján a bérleti, munka- és megbízási szerződések módosítása megtörtént,  
7/2021. sz. határozattal döntött a testület a beadandó pályázatokról, a pályázatok előkészítése megtörtént, az 

előterjesztések ezzel kapcsolatosan megküldésre kerültek, a 4. pontban lesz tárgyalva 
8/2021. sz. határozat alapján TOP pályázat benyújtásra került, már hiánypótlás is érkezett amit megküldtünk 
9/2021. sz. határozat alapján a víziközmű vagyon értékelése a költségvetésbe bekerült, megrendelés csak akkor ha a 

pénzügyi lehetőségek engedik, 
10-16/2022. számú szociális tárgyú határozatok megküldve, segélyek fizetve. 
 
A polgármester a két ülés között történt eseményekről tájékoztatást adva elmondja, hogy  
 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 

17/2022.(I.27.)önkormányzati határozat-tervezet 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját 
jóváhagyja. 
 
A testület … igen szavazattal … ellenében az alábbi határozatot hozza: 

17/2022.(I.27.)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 köztisztviselők illetményalapjára és kiegészítésére 
vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A 
polgármester elmondja, hogy a maga részéről támogatja az illetményalap emelést.  
Gál Vilmosné jegyző: A hivatal 9 dolgozója közül 6 dolgozónak annyira kevés a besorolás szerinti illetménye, hogy 50-

70ezer ft-tal ki kell egészíteni ahhoz, hogy elérje a garantált bérminimumot. Ők tavaly is és az idén is jelentős 



kötelező béremelésben részesültek. A másik 3 idősebb dolgozó bérének a fiatalokhoz viszonyított bérének 
szinten tartása miatt indokolt az illetményalap emelése. Tekintettel arra, hogy a hivatal szemben az óvodával és 
a konyhával nem részesült bérkiegészítésben ez a döntés, valamint az anyakönyvvezető helyettesítése miatt 
szükséges 3 hónapos dupla bér miatt jelentősen megnő az önkormányzatok fenntartói hozzájárulása, ami 
látható a költségvetés tervezetéből. Ennek tudatában kell a fenntartónak meghoznia a döntést, azonban 
figyelembe kell venni a tisztviselők által viselt felelősséget. 

A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület … igen szavazattal … ellenében, az alábbi rendeletet hozza: 

1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete 
a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és 

illetménykiegészítéséről 
(a Rendelet teljes szövegét lásd. jkv. melléklete) 

 
3. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2021. évi költségvetésére 
vonatkozó előterjesztésre elmondja, hogy a költségvetésből látható, hogy a tavalyi évben meghozott, működési kiadást 
csökkentő intézkedések pl. a temetőgondnoki álláshely megszüntetése, eredményt hoztak, hiszen az önkormányzat 
működéséhez szilárd pénzügyi alapok állnak rendelkezésre. Mivel olyan pályázatokon indul az önkormányzat, ami nem 
igényel nagy önrészt, így fejlesztéseket is sikerült az előző évben is és bízik abban, hogy ebben az évben is 
végrehajtani. tekintettel arra, hogy a költségvetés 20milliós tartalékot tartalmaz, lehetőség van arra, hogy a testület 
döntsön saját forrású fejlesztések megvalósításáról is. 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester – figyelemmel az elhangzott javaslatokra, az alábbi 
határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 

18/2022.(I.27.)önkormányzati határozat-tervezet 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetét megismerte, a tervezés 
további irányait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. a munkahelyi étkezés kedvezményének csökkentése 290,- ft/adag összegre 
2. … 
3. … 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint gondoskodjon az önkormányzat 2022. évi költségvetésének további tervezéséről és 
a következő testületi ülésre való előterjesztéséről. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.02.24. 
 
A testület … igen szavazattal … ellenében az alábbi határozatot hozza: 

18/2022.(I.27.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
tervezetét megismerte, a tervezés további irányait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. a munkahelyi étkezés kedvezményének csökkentése 290,- ft/adag összegre 
2. útkarbantartásra kerüljön betervezésre 1 millió ft 
3. a Vári pusztai régészeti feltárás támogatására kerüljön betervezésre 500ezer ft 
4. a sportkör éves támogatása 300ezer ft 
5. sportcélra kerüljön beszerzésre 2db 2m*1m-es kiskapu hálóval és 2db kültéri kosárlabda palánk 

gyűrűvel 100ezer ft értékben 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint gondoskodjon az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének további tervezéséről és a következő testületi ülésre való előterjesztéséről. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.02.24. 
 
4. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a hivatali kirendeltség MFP pályázat segítségével 
történő felújítására vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg 
észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület … igen szavazattal … ellenében az alábbi határozatot hozza: 

19/2022.(I.27.)önkormányzati határozat 



Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 34.597.368,- ft támogatási igénnyel 
pályázatot nyújt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése – Faluházak fejlesztése” megnevezésű, MFP-ÖTIK/2022/1. kódszámú 
pályázatára.  
A pályázat keretében a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal Dunafalvi Kirendeltségének (6513 
Dunafalva, Kossuth u. 1., 1/2 hrsz.) felújítása és korszerűsítése valósul meg az alábbiak szerint 

1. tervezési feladatok bruttó 400.000,- ft értékben 
2. kivitelezés bruttó 33.997.368,- ft értékben 
3. műszaki ellenőrzés bruttó 200.000,- ft értékben 

A polgármester felkéri a jegyzőt a pályázat elkészítésére, benyújtására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.02.12. 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a gépszín építésére vonatkozó MFP pályázat 
benyújtására vonatkozó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.  
 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület … igen szavazattal … ellenében az alábbi határozatot hozza: 

20/2022.(I.27.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 14.167.499,- ft támogatási igénnyel 
pályázatot nyújt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése – Gépjármű tárolására alkalmas épület építése” megnevezésű, MFP-
ÖTIK/2022/6. kódszámú pályázatára.  
A pályázat keretében az önkormányzati tulajdonú ingatlanon (6513 Dunafalva, Tavasz u. 4., 30 hrsz.) 
gépjármű tárolására alkalmas épület kialakítása valósul meg az alábbiak szerint: 

1. tervezési feladatok bruttó 698.500,- ft értékben 
2. kivitelezés bruttó 13.268.999,- ft értékben 
3. műszaki ellenőrzés bruttó 200.000,- ft értékben 

A polgármester felkéri a jegyzőt a pályázat elkészítésére, benyújtására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.02.12. 
 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a temetőben építendő urnafalakra vonatkozó MFP 
pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.  
 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
bocsátja szavazásra, a testület … igen szavazattal … ellenében az alábbi határozatot hozza: 

21/2022.(I.27.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 4.686.531,- ft támogatási igénnyel 
pályázatot nyújt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű, MFP-ÖTIF/2022. kódszámú pályázatára.  
A pályázat keretében a Rákóczi utcai temető (765/1 hrsz.) ingatlanon megvalósul 

1. tervezési feladat 80.000,- ft értékben 
2. 2 db urnafal és környezetének kialakítása 4.506.531,- ft értékben 
3. műszaki ellenőrzés 100.000,- ft értékben. 

A polgármester felkéri a jegyzőt a pályázat elkészítésére, benyújtására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.02.08. 
 
A polgármester felkéri ifj. Konkoly Sándort, a dunafalvi régészeti feltárásra vonatkozó előterjesztés benyújtóját, hogy 
szóban egészítse ki kérelmét, illetve tájékoztassa a testületet, hogy milyen anyagi és egyéb segítség segítené a 
munkájukat. 
 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra: 

22/2022.(I.27.)önkormányzati határozat-tervezet 
… 
5. 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  


