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Jegyzőkönyv 

Készült: 2022. március10-én, 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 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. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése - RENDELET 

Előadó: polgármester 
3. A közművelődési alapszolgáltatásokról szóló 9/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos 

törvényességi felhívás megvitatása, rendelet módosítás – RENDELET 
Előadó: polgármester 

4. Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - RENDELET 
Előadó: polgármester 

5. Egyéb ügyek - tájékoztató a választási szervekről, HVB tag összeférhetetlensége, új HVB tag választása 
  - tájékoztató a „Fut a Falu” március 15-i megemlékezésről 

- tájékoztató az ukrajnai menekültek megsegítésére indított adománygyűjtésről 
6.    Szociális ügyek – zárt ülés 
 
1. napirendi pont 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 
18/2022. sz. határozat alapján a 2022. évi költségvetés átdolgozása megtörtént, a 2. napirend alatt fogja tárgyalni a 

testület 
19/2022. sz. határozat alapján az MFP hivatal felújítási pályázat benyújtásra került, eredmény még nincs 
20/2022. sz. határozat alapján az MFP gépjármű tároló pályázat benyújtásra került, a hiánypótlási felhívásban foglaltak 

is megküldve, eredmény még nincs 
21/2022. sz. határozat alapján az MFP temető pályázat  benyújtásra került, a hiánypótlási felhívásban foglaltak is 

megküldve, eredmény még nincs  
22/2022. számú szociális tárgyú határozat megküldve, segély fizetve. 
 
A polgármester a két ülés között történt eseményekről tájékoztatást adva elmondja, hogy a megkeresés érkezett a 
Belügyminisztériumtól, mely szerint 2000 fő lakosságszám alatt elvárás, hogy csatlakozzon a település valamilyen 
szennyvíz-agglomerációhoz. A polgármester elmondja, hogy a lehatároló dokumentumot készítő tervező segítségével a 
megkeresés indoklással megválaszolásra került, mely szerint Dunafalva önálló agglomerációt tervez, a választ elfogadták. 
A polgármester elmondja, hogy a Miniszterelnökség megbízottja ellenőrizte a tavaly elnyert három MFP pályázat 
megvalósítását, a Herman Ottó Intézet pedig helyszíni ellenőrzést tartott a 2019-es tanyaprogram végrehajtásáról, 
aminek segítségével a pótkocsi és a műtrágyaszóró került beszerzésre. A polgármester elmondja, hogy a konyhát is 
kétszer ellenőrizték ezalatt az időszak alatt. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a mezőgazdasági 
mintaprogramba bevont új terület miatt szükséges lenne kutat fúratni, mivel anélkül nem lehet paprikát termelni. Több 
árajánlat lett bekérve, a bajai nagyságrendekkel a legkedvezőbb. A polgármester elmondja, hogy a telenor toronynál 
tulajdonos váltás történt, amivel kapcsolatosan sikerült a bérleti díjat nettó 30%-kal növelni. 
 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 

23/2022.(III.10.)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: 

 



23/2022.(III.10.)önkormányzati határozat 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről 
szóló beszámolóját jóváhagyja. 
 
Megérkezik Vörös Ferenc képviselő, így a testület létszáma 5 főre változik. 
 
2. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2022. évi költségvetésére vonatkozó 
előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester 
elmondja, hogy önkormányzati szempontból kedvező a költségvetés, mivel jelentős tartalékkal számol. 
 
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza: 

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
(a Rendelet teljes szövegét lásd jkv. melléklete) 

 
3. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a közművelődési alapszolgáltatásokra vonatkozó 
előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.  
 
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében, az alábbi rendeletet hozza: 

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

a közművelődési alapszolgáltatásokról szóló  
9/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a Rendelet teljes szövegét lásd. jkv. melléklete) 

 
4. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg 
észrevételeiket, javaslataikat. 
 
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza: 

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2022.(III.11.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a Rendelet teljes szövegét lásd. jkv. melléklete) 

 
5. napirendi pont 
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a választási szervekről szóló tájékoztatásra és új 
bizottsági tagok választására 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 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

24/2022.(III.10.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, 50/2019.(VIII.21.)önkormányzati határozatát a Helyi 
Választási Iroda vezetőjének indítványa szerint módosítva, Dunafalva községben 

1.  az alábbi személyeket választja meg a Helyi Választási Bizottság lemondott tagjai (Farkasné Farkas 
Gyöngyi, Miklósa Györgyné) helyébe: 

Vincze Istvánné Dunafalva, Teleki u. 51. szám alatti lakos 
  Deli Dominika  Dunafalva, József Attila u. 5. szám alatti lakos 
2. Vincze Istvánné póttag helyébe az alábbi személyt választja meg póttagnak: 

Szikra József  Dunafalva, Teleki u. 26. szám alatti lakos 
A testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a megbízóleveleket és felkéri a polgármestert annak – eskütételt 
követő – aláírására. 



Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: 2022.03.25. 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Martina Jánosné dunafalvi lakos – mivel eladta saját ingatlanát, időlegesen 
szeretné bérbe venni az orvoslakást. A polgármester elmondja, hogy tájékoztatta a kérelmezőt a feltételekről és a 
fizetendő bérleti díjról. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Elfogadta a bérleti díjat és a kauciót? 
Arató Béla polgármester: Igen, megnézték, azt mondták igényt tartanak rá, azonban azóta nem jelentkeztek, de úgy 

gondolja, hogy a testületi hozzájárulás birtokában tovább lehetne lépni. 
 
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja 
szavazásra: 

25/2022.(III.10.)önkormányzati határozat-tervezet 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 21. napjától Martina Jánosné dunafalvi lakos részére bérbeadja 
a Dunafalva, Tavasz u. 2. szám alatti un. orvosi szolgálati lakást. 
A testület felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: 2022.03.31. 
 
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 

25/2022.(III.10.)önkormányzati határozat 
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 21. napjától Martina Jánosné 
dunafalvi lakos részére bérbeadja a Dunafalva, Tavasz u. 2. szám alatti un. orvosi szolgálati lakást. 
A testület felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: 2022.03.31. 
 
A polgármester  tájékoztatja a testületet, hogy 2022.03.14-én kerül sor a március 15-i megemlékezésre a „Fut a Falu” 
program keretében, ahol 1848 m-t kell teljesíteni. A szomszédos településekről is lesznek résztvevők és Zsigó Róbert 
államtitkár úr is jelezte részvételét. Bízik abban, hogy helyi futók is lesznek, ebben kéri a testületi tagok segítségét is. 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a honlapon és a közösségi médiában meghirdette az ukrajnai menekültek 
megsegítésére indított adománygyűjtést. A polgármester elmondja, hogy a beérkező adományok a családsegítő 
szolgálaton keresztül jutnak el a segítségre szorulókhoz. 
 
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
Nagy Ákos képviselő: Mikor lesz falugyűlés, mert igényelnék a lakosok? 
Vörös Ferenc képviselő: Javasolja, hogy a következő ülésen döntsön a testület az időpontról. 
Nagy Ákos képviselő: Az orvosi rendelő előtt nagyon rossz állapotban van a betonjárda. 
Arató Béla polgármester: Megvizsgálja. 
Rádócziné Galló Adrienn képviselő: Van-e szabály a szomszéd átnövő ágaira? 
Gál Vilmosné jegyző: Ültetési szabályok a HÉSZ-ben vannak, régen ültetett növényekre vonatkozóan a közösségi 

együttélésre vonatkozó előírások nincsenek, bejelentés esetén kötelezés van a visszavágásra. 
Rádócziné Galló Adrienn képviselő: Javasolja megfontolni a közösségi együttélésre vonatkozó szabályoknál. 
Arató Béla polgármester: Javasolja, hogy a testület vizsgálja felül a bérleti díjakat, mert használódnak az eszközök, melyek 

pótlásáról gondoskodni kell és az a tapasztalat, hogy az ingyenes dolgok nincsenek megbecsülve. 
Gál Vilmosné jegyző: A közművelődési rendeletből kikerült használati szabályzatok felülvizsgálatot követően, normatív 

határozatban történő elfogadás miatt a testület elé kerülnek. Javasolja, hogy erre akkor térjen vissza a testület. 
Arató Béla polgármester: Egyetért a javaslattal, a használat tapasztalatait figyelembe véve lesznek módosítva a 

szabályzatok és akkor dönthet a testület a bérleti díjakról is. 
Gál Vilmosné jegyző: Bérleti díj emelésre jelenleg nincs mód, azonban pl. lehet kauciót emelni vagy az állandó 

lakosoknak nyújtott kedvezményt felülvizsgálni. 
 
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  


