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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. szeptember 11-én tartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem.

Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin, Járdi József, Kiss István, Kocsis Károlyné,
Kothencz  József,  Nagy  Gyula,  Nagy  Jenő  Zoltán,  Schill  Tamás,  Szabó  
László, Szamosközy Tamás képviselők
Dusnoki Csaba polgármester
Botykai János jegyző

Dusnoki  Csaba  polgármester: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja  az  ülés 
határozatképességét, 12 fő, ismerteti a napirendet, és az ülést megnyitja. 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 

N A P I R E N D

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2.) A 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásának értékelése

3.) Egyebek
- Az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2005.(XI.28.) rendelet módosítása 
- Dunapataj  Községért  kitüntetés  adományozásáról  szóló  1/1985.(I.31.)  Tr.  számú 

rendelet módosítása
- A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről szóló 11/2004.(IV.29.)Ök. sz. 

rendelet módosítása
- Az  önkormányzat  által  szervezett  foglalkoztatásról  és  az  ezzel  kapcsolatos  eljárási 

szabályokról szóló rendelet elfogadása
- Kötött felhasználású támogatások 2007. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló ÁSZ 

jelentés tapasztalatai és intézkedési terv
- Létszámcsökkentési pályázat benyújtása
- Vásártéri és a szelidi szolgáltatóházi területek megosztását követően a vevők kijelölése
- Duna-menti Közoktatási Társulás alapító okiratának módosítása (DKT kérelme)
- Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2009.  évi 

fordulójához csatlakozás
- Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézkedési tervének elfogadása
- Bizottsági előterjesztések megtárgyalása

1. sz. napirend tárgyalása
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést 
elfogadja-e?

A  képviselő-testület  egyhangú  12  igen  szavazattal,  határozathozatal  nélkül  elfogadta  az 
előterjesztést.

Tárgy: Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki Csaba polgármester: Örömmel számolhatok be arról,  hogy a NIF Zrt-vel sikerült 
megkötni  az  adásvételi  szerződéseket  azon  ingatlanok  tekintetében,  amelyek  az  51-es  út 
felújításához szükségesek.  Az önkormányzat  által  megvásárolt  ingatlanokat  a  NIF Zrt.  az 
önkormányzat  által  megvásárolt  értéken  vásárolja  meg,  az  önkormányzat  tulajdonában 
lévőket pedig az értékbecslésben szereplő, az önkormányzat számára nagyon jó áron fizeti ki. 
Összesen 4557 m2 területet adott az önkormányzat 2.023.000 Ft-ért. 

Az 51-es  úttal  kapcsolatos  további  jó  hír,  hogy az  elmúlt  hónapban kihirdették  a  nyertes 
kivitelezőt.  A  VEGYÉPSZER  nyerte  meg  a  közbeszerzésen  a  munkálatokat.  Dunapataj 
belterületén a munkálatok 400-500 millió Ft között vannak, azaz majdnem fél milliárd forint. 
Jelentős tételt jelentenek a közműáthelyezések és a körforgalmak kialakítása. 

További jó hír, hogy több tárgyalás után, a tegnapi nap folyamán sikerült megállapodnunk, 
hogy  a  Kalocsa-Dunapataj  közötti  és  Dunapataj  belterületi  szakasz  kivitelezői,  műszaki 
ellenőri,  illetve  a  felújítással  kapcsolatos  munkák  irányításának  központja  Dunapatajon 
legyen,  itt  kerüljön  kialakításra,  és  ne  Kalocsán.  A  terveink  szerint  szeptember  22-én 
szeretnénk  a  kivitelezőnek  a  munkaterületet  átadni.  Az  átadás  után  kb.  2-3  héten  belül 
elkezdődnek a munkálatok mind Kalocsa Dunapataj között, mind a belterületen. A belterületi 
munkálatok  első  időben  nem  lesznek  látványosak,  mivel  a  közművek  áthelyezéséhez 
szükséges  tervek  elkészítésével,  engedélyeztetésével  kezdődnek  a  munkák,  amely  több 
hónapot  is  igénybe  vehet.  A  több  hónapra  élő  példa  a  kerékpárút  szelidi  szakaszának 
problémája,  ott  is  a  DÉMÁSZ  miatt  még  a  mai  napig  sincs  engedélyes  tervünk  az 
áthelyezésekre,  hiába  született  meg  a  kormányrendelet  júliusban.  Terveink  szerint  2009. 
márciusában-áprilisában kezdődnének el a tényleges útépítési, felújítási, körforgalom építési 
munkák, amelyet  2009. november 30-ig be kell fejeznie a kivitelezőnek. A munkálatokról, 
fejleményekről folyamatosan beszámolunk. Kérjük a lakosság megértését, türelmét, segítségét 
a munkálatok ideje alatt az útépítés ügyében. 

A pályázatainkról is szeretnék beszámolni. A Paksi Atomerőműtől 3,5 millió Ft támogatást 
kaptunk településfejlesztésre, amelyből az önkormányzat vásárolt egy 20 lóerős kistraktort a 
településtisztasági feladatok ellátására, így a több mint 30 éves TZK traktor nyugdíjba vonult.

A  Duna-Mecsek  Területfejlesztési  Alapítványtól  6,8  millió  Ft-ot  nyertünk  a  kerékpárút 
pályázat önrészének kiegészítésére, így a képviselő-testület által korábban biztosított önrész a 
megnyert összeggel csökkenthető. A felszabaduló pénzt más feladatra költhetjük. 

A tájházra is nyert önkormányzatunk pályázatot 1,8 millió forint értékben. 
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Pályázatot  nyertünk  a  Községi  Sportegyesülettel  közösen  a  szelidi  strandröplabda  pálya 
felújítására 758.000 Ft értékben. A társadalmi munka értéke is több százezer Ft-ra tehető, így 
1 millió Ft értékű felújítás valósul meg. 

A DARFT-TEUT pályázatán 20 millió  forintot  nyertünk,  amelyhez  az önkormányzat  22,6 
millió forintot biztosít önerőként. Ebből a pénzből újul meg a Jókai, Komáromi, Toldi, Szabó, 
Szabadság, Sallai, Rózsa utca, a Zrínyi – Kossuth utca egy része, a Sport, a Nap, és a Tompa 
Mihály  utca.  Ezen  utcák  szikkasztó  árokrendszere  is  kialakításra,  illetve  felújításra  kerül 
október hónap végéig. Kérjük a lakosság türelmét. A kiírt pályázat feltételének ezen utcák 
feleltek meg. 

A DARFT-TEKI pályázaton 3,6 millió Ft támogatást kaptunk a szelidi üdülőterületen a strand 
és a Szittyó téren található WC-k, zuhanyzók felújítására. Az önkormányzati önrésszel együtt 
több, mint 5 millió Ft értékben valósul meg a fejlesztés. 

A DARFT-CÉDE pályázaton a napközis konyha felújítására, konyhai gépek vásárlására 2,7 
millió Ft támogatást  nyertünk, amelyet  1,8 millió Ft önrésszel  egészítünk ki. A beruházás 
folyamatban van. Ismertetem a decentralizált területfejlesztési támogatásra benyújtott nyertes 
pályázatok alakulását a kalocsai kistérségben. A kistérségben lévő 20 település összesen 150 
millió Ft-ot nyert. 20 település közül a legtöbb támogatást Kalocsa nyerte, második helyen 
Dunapataj, harmadik helyen Foktő van…

A DAOP pályázaton  az  „Együtt-egymásért  a  Duna-menti  Közoktatási  Társulásban”  című 
pályázat  I.  fordulóján  193.581.237  Ft  támogatást  nyertünk.  Az  önkormányzati  önerővel 
215.090.264 Ft értékű beruházás valósulhat meg, ha az előírt feltételeket teljesíteni tudjuk, és 
a második fordulóba is sikeresek leszünk. Megjegyzem, hogy országosan 1409 db pályázat 
került beadásra, ebből 253 db pályázatot támogattak.  A Dél-alföldi Régióban Bács-Kiskun 
megyéből  összesen 76 db pályázatot  nyújtottak  be,  ebből  10 db pályázat  nyert.  Csongrád 
megyéből  összesen 80 db pályázatot  nyújtottak be,  amelyből  13 db pályázat  nyert.  Békés 
megyéből összesen 55 db pályázatot nyújtottak be, ebből 13 db pályázat nyert. Az arányok 
sok mindent  elmondanak,  sok következtetést  le  lehet  belőlük vonni.  Úgy érzem, ebből  is 
látszik, hogy nem egyszerű pályázatot nyerni. 

Összegzésül az elmúlt nyári hónapokban 233 millió Ft értékben nyertünk támogatást, amely 
mintegy 280 milliós fejlesztést generál a nagyközségben. 

A  képviselő-testület  egyhangú  12  igen  szavazattal,  határozathozatal  nélkül  elfogadta  a 
beszámolót.

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Az  utolsó  testületi  ülés  óta  -  2008.  június  -  összesen  hat 
alkalommal biztosítottam átruházott hatáskörömben átmeneti segélyt.    
Az  EUROVELO  kerékpárút  megtervezésére  a  Dunapatajra  jutó  490.868  Ft-ot  2008. 
szeptember 2-án a gesztor önkormányzat részére átutaltuk. Tudni kell, hogy a Duna-Mecsek 
Területfejlesztési Alapítványtól a kerékpárút megtervezésére nyertünk közel 13 millió Ft-ot. 
Az önrészt át kellett utalni, mert elindult a tervezés.
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Átruházott  hatáskörömben  az  általános  tartalék  terhére  385.000  Ft-os  pótelőirányzatot 
biztosítottam  a  Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézménynek  a  napközis  konyha 
főzőüstjének felújítására.
Az  Ordasi  u.  9.  és  az  Ordasi  u.  22.  szám  alatti  lakások  működtetésére,  fenntartására, 
felújítására  szolgáló  fedezet  a  2008.  évi  költségvetésben  elkülönített  céltartalék  címén áll 
rendelkezésre.  A  fenti  lakások  karbantartására,  állagmegóvására  az  idei  évben  kb.  
200.000 Ft-ot kell fordítani festés, mázolás, egyéb javítások elvégzésére. 

Tájékoztatom  a  képviselő-testületet,  hogy  2008.  július  29-től  július  31-ig  3  nap,  
augusztus 4-től augusztus 26-ig 16 nap szabadságot vettem ki, így 25 nap szabadságom van 
még az idei évre. Átadom a szót az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének. 

Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem a beszámolót.

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  beszámolót  
elfogadja-e? 

A  képviselő-testület  egyhangú  12  igen  szavazattal,  határozathozatal  nélkül  elfogadta  a 
beszámolót.

2. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: A 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásának értékelése

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Ismertetem  az  előterjesztést.  Átadom  a  szót  a  Pénzügyi 
Bizottság elnökének. 

Gyuricza  László Pénzügyi Bizottság elnöke: Összességében azt  állapíthatjuk meg,  hogy a 
pénzügyi  helyzet  stabil,  a  költségvetésünk  a  félévi  helyzethez  képest  jó  állapotban  van. 
Ismertetem bizottságunk határozatát. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést 
elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 125/2008. határozat

Tárgy: A 2008. évi költségvetés I. félévi beszámolója (közoktatási társulási többletköltségek 
felmérése)

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  -  többször 
módosított -1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2008. évi 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót 
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435.424 e Ft teljesített bevételi főösszeggel,
343.014 e Ft kiadási főösszeggel fogadja el.

1. A  bevételek  forrásonkénti  részletezését  az  1.  számú  melléklet  tartalmazza  az 
önkormányzatra összevontan, valamint a költségvetési szerveire vonatkozóan külön-
külön részletezésben is. 

2. Az  önkormányzat  működési,  fenntartási  kiadásai  előirányzatainak  2008.  évi  első 
félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások: 274.998 e Ft
Ebből:
Személyi jellegű kiadások: 135.650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 43.678 e Ft
Dologi jellegű kiadások: 67.700 e Ft
Szoc. ell. keretében nyújtott tám.: 26.830 e Ft
Szervezeteknek nyújtott tám.: 1.090 e Ft
Működési célú pénzeszk. átad.: 50 e Ft

Az önkormányzat  és költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a 
teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja 
el.

3. Az önkormányzat  felújítási  és felhalmozási  kiadásainak teljesítését  és a teljesítés 
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Felhalmozási célú kiadások összesen: 65.390 e Ft
Ebből:
Beruházások: 53.983 e Ft
Felújítások: 11.394 e Ft
Egyéb fejlesztési célú kiadás: 13 e Ft

4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:                        2.626 e Ft

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  beruházási  és  felújítási  kiadásainak 
teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. A képviselő-testület  felkéri  a  közoktatási  társulás  igazgatóját,  hogy a  következő 
Pénzügyi Bizottsági  ülésre  (2008. október  21.)  készítsen  előterjesztést,  amelyben 
tételesen és összegszerűen kimutatja a 2007. szeptember 1. és 2008. szeptember 1. 
közötti  időszakra  vonatkozóan  a  társulás  miatt  felmerült  többletköltségeket. 
Továbbá  részletesen  indokolja  meg  az  1  fő  (legalább  4  órás)  adminisztrátori 
álláshelyre  vonatkozó  igényét  (hogyan  változtak  az  adminisztrációs  feladatok, 
milyen feladatokat kellene ellátnia).

Felelős: 1-4. pont: polgármester, 5. pont: DKT igazgató
Határidő: 1-4 pont: folyamatos, 5. pont: 2008. október 21.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
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pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
DKT igazgatót
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 

3. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: Egyebek

Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2005.(XI.28.) rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Botykai  János  jegyző: Ismertetem  a  rendelet-tervezetet,  amelynek  elfogadását  kérem  és 
javaslom.  

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet 
elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2008.(IX.15.) rendelete

 az önkormányzat vagyonáról szóló 
többször módosított 24/2005.(XI.28.) rendelet módosításáról

1.§

(1) A képviselő-testület a vagyonrendelet vagyonleltárában szereplő 1823 hrsz-ú, Zrínyi u. 
23.  sz. alatti  lakóház, udvar művelési  ágú ingatlant  a forgalomképes vagyoncsoportba 
rendeli átsorolni. (2/2007. sz. Kt. határozat)

(2) A  képviselő-testület  a  vagyonleltárban  szereplő  4083/5  hrsz-ú  ingatlanból  467  m2 

nagyságú  területrészt  „közcélú  parkolóként”  a  volt  Szolgáltatóház  területéhez 
forgalomképes  vagyoncsoporthoz  rendeli  átsorolni.  (Beolvad  a  4083/6  hrsz-ba, 
összterülete 1701 m2 –re növekszik.). (A 4083/5 hrsz. kimaradó 726 m2 területnagysága 
továbbra is forgalomképtelen marad.) (112/2008. sz. Kt. határozat)

2.§

Ez a rendelet 2008. szeptember 15-én lép hatályba. 

Dunapataj, 2008. szeptember 11. 

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző



7

Tárgy: Dunapataj  Községért  kitüntetés  adományozásáról  szóló  1/1985.(I.31.)  Tr.  számú 
rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Botykai János jegyző: Érkezett egy javaslat a múlt hét során a kitüntető díjjal kapcsolatban. 
Ahhoz,  hogy a javaslatot  a képviselő-testület  a  mai ülésén tárgyalni  tudja,  szükség van a 
Dunapataj  Községért  kitüntetés  adományozásáról  szóló  1/1985.(I.31.)  Tr.  számú  rendelet 
módosítására. Ismertetem a rendelet-tervezetet.

Dusnoki Csaba polgármester: 1970-ben kapott Dunapataj nagyközségi rangot, ezért javaslom, 
hogy  a  rendelet  és  a  díj  megnevezése  „Dunapataj  Nagyközségért”  kifejezésre  változzon. 
Egyetértek azzal, hogy a rendeletet vizsgáljuk felül és helyezzük teljesen új alapokra. Átadom 
a szót Szabó Lászlónak. 

Szabó László képviselő: Ez az egyik olyan dolog Dunapatajon, nagyon sok vitát váltott ki. 
Remélem, hogy sikerül a kitüntetés módjában is konszenzust találni. Eléggé statikus volt az a 
mód,  ahogyan  a  kitüntetésre  javaslatot  lehetett  tenni,  és  az  odaítélés  mechanizmusa  is. 
Támogatom a rendelet-tervezet elfogadását. 

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet 
elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2008.(IX.11.) rendelete

a „Dunapataj Nagyközségért” kitüntetés adományozásáról szóló
1/1985.(I.31.) Tr. számú rendelet módosításáról

1.§

A  rendelet  címe  és  a  kitüntetés  „Dunapataj  Községért”  megnevezése  „Dunapataj 
Nagyközségért” megnevezésre módosul.

2.§

A rendelet 2.§ (6) bekezdéssel egészül ki:

A  2.§  (3)  és  3.§  (1)  bekezdésében  foglalt  határidőktől  és  a  3.§  (2)  bekezdésében  előírt 
kitüntetés  számtól  el  lehet  térni,  ha  a  kitüntetésre  és  annak  időpontjára  a  javaslatot  a 
polgármester (alpolgármester) vagy a képviselő-testület teszi. 
Ez esetben az előkészítő bizottság feladatait a képviselő-testület látja el. Ezen feladatokat a 
képviselő-testület egy (a kérelmet előterjesztő azonos) ülésen is elláthatja. 
Arról, hogy a díjazással pénzjutalom is jár-e, a képviselő-testület egyedileg dönt. 
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3.§

(1) A  rendelet  2.§  (2)  bekezdésében  lévő  „és  tömeg”,  valamint  „vállalatok”  szövegrész 
hatályát veszti. (javaslattevő szervek)

(2) A rendelet 2.§ (5) bekezdésében lévő „Ügyrendi és Közművelődési” szövegrésze helyébe 
az Ügyrendi feladatokat ellátó” szövegrész kerül. (előkészítést végző képviselő-testületi 
bizottság)

(3) A rendelet 4.§ (1) bekezdésében foglalt 3. feltétel „pénzjutalom” kiegészül a „kivéve a 2.§ 
(6) bekezdés alkalmazása esetén, ha képviselő-testület így dönt” szövegrésszel.

4.§

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

5.§

Ezen  rendelet  2008.  szeptember  11-én  lép  hatályba.  Kihirdetéséről  a  jegyző  azonnal 
intézkedik. 

Dunapataj, 2008. szeptember 11. 

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet

Az érem műleírása

Az érem bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű.

Előlapon: „Dunapataj Nagyközségért” körfelirat látható
Az érem közepén Dunapataj nagyközség címere található.

Hátlapon: Pajzs alakú üres padkarész helyezkedik el, amely alkalmas a kitüntetett személy  
nevének feltüntetésére. 

Dunapataj, 2008. szeptember 11. 

Tárgy: A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről szóló 11/2004.(IV.29.) Ök. 
sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.
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Botykai  János  jegyző: A  rendelet  módosítása  jogszabályi  változás,  illetve  eredményes 
hulladékgazdálkodási közbeszerzés miatt vált szükségessé. Ismertetem a rendelet-tervezetet. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Köztudott,  hogy  a  homokhátsági  intézmény  nyerte  meg  a 
közbeszerzést 82 településen a hulladékszállítási közszolgáltatásra, ennek keretében szelektív 
hulladékgyűjtésre  is.  Pár  héten  belül  Dunapatajon  is  kihelyezésre  kerülnek  a  szelektív 
hulladékgyűjtő  edények.  A  szelidi  szemétszállítás  időtartama  vonatkozásában  4  hónapot 
határoztunk meg, de a szemétszállítás módjára pl. konténeres vagy kukás vagy zsákos) még 
nem  találtunk  megoldást.  Javaslom  a  bizottságoknak,  főként  a  Települési  és 
Vállalkozásfejlesztési  Bizottságnak,  hogy  minél  hamarabb  határozzuk  meg  azokat  a 
javaslatokat, amelyek a szelidi üdülőterület tekintetében kivitelezhetők és megfizethetők. Azt 
tudjuk, hogy jövő év június 30-án a dunapataji szemétlerakó hely bezár. Tehát ezt követően 
nem  lesz  lehetőség  helyben  a  hulladék  lerakására.  Komplex  megoldást  és  ellenőrzési 
rendszert  kell  kitalálnunk a  hulladék elhelyezéssel  kapcsolatban.  Jelenleg 192 Ft  egy 110 
literes kukának az ürítése, ez szeptember 1-jei hatállyal  299 Ft-ra változott, amely 56%-os 
emelést jelent.  A decemberi testületi ülésen el kell döntenünk, hogy vetünk-e ki kommunális 
adót, és ha igen, a mértékét meg kell határoznunk. Átadom a szót Kocsis Károlynénak. 

Kocsis  Károlyné  képviselő: A  szelektív  hulladékgyűjtés  központi  elhelyezésű  tartályokat 
jelent, úgy, mint Hartán? 

Dusnoki Csaba polgármester: Igen. 

Kocsis Károlyné képviselő: Ez a dolog jelentősen befolyásolja a kommunális adó sorsát.

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  decemberi  képviselő-testületi  ülésre  kérek  javaslatot  a 
kommunális adóval kapcsolatban. 

Botykai  János  jegyző: Az  árakkal  kapcsolatban  a  hulladékgazdálkodási  törvény  és  a 
kiegészítő kormányrendeletei  leírják,  hogy mindent  az fizet,  akinél  a  hulladék keletkezett. 
Tehát  az ártalmatlanítást,  az amortizációs  kötelezettséget  a  lakosságnak, a vállalkozóknak, 
vállalkozásoknak kell fizetnie. A közbeszerzési eljárás annyi eredményt azért hozott, hogy a 
vaskútiak által alkalmazott árak most is magasabbak, mint amit a közbeszerzés során elnyert. 

Nagy Gyula alpolgármester: A szolgáltató köti meg a szerződést a lakosokkal. A következő 
áremelés során az önkormányzatnak van-e beleszólási lehetősége az árak kialakításába? 

Botykai  János  jegyző: Igen.  Minden  év  október  31-ig  a  szolgáltatónak  kötelezettsége 
kimutatni  településenként,  hogy  a  településekről  származó  hulladékok  ártalmatlanítása, 
kezelése,  szállítás  milyen  költséget  jelentett  a  szolgáltatónak.  A szolgáltatónak minden év 
október  31-ig  meg  kell,  hogy  keresse  az  önkormányzatot  a  következő  évi  árak 
meghatározásával kapcsolatban. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  homokhátsághoz  82  település  tartozik,  tehát  82 
önkormányzattal  kell  az  árakat  egyeztetni.  Nagyon  kevés  az  önkormányzat  mozgástere  e 
tekintetben. 

Kocsis  Károlyné  képviselő:  A szelidi  ad-hoc bizottság november 30-i  határidővel  kapta a 
feladatot  a  szelidi  hulladékszállítási  javaslatok  kidolgozásával  kapcsolatban.  Most  viszont 
október 30-a hangzott el, ez a kettő nem függ össze? 
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Dusnoki Csaba polgármester: Nem, most a jövő évről van szó. Megkérdezem a képviselő-
testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2008.(IX.15.) rendelete

a köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről és a 
települési szilárd, valamint folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló

többször módosított 11/2004.(IV.29.) Ök. sz. rendelet módosításáról

1.§

A rendelet 1.§ (1) bek. kiegészül az alábbiak szerint:

(1) A rendelet hatálya szövegrész kiegészül a „személyi” szóval.

(2) Új rendelkezésként a következő mondattal egészül ki az 1.§ (1) bekezdés:
A rendelet területi hatálya a közigazgatási területen lévő lakott területekre (Dunapataj 
nagyközség belterülete, Szelidi-tó üdülő belterülete és egykori zártkertjei – Csepegi, 
Bodzási Húsfokai, – terjed. 

2.§

A rendelet 2.§ (5) bek., 3.§ (3) bekezdése és a 3.§ (4) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint:
„vagy a szolgáltatótól származó feliratos megfelelő teherbírású műanyag zsákot”

3.§

A rendelet 3.§ (1) a) pontja 2. mondata kiegészül az alábbiak szerint: (a közszolgáltatás tartalma)
…. „és szelektív gyűjtésre, szállításra, kezelésre, ártalmatlanításra a külön vagyonkezelési 
szerződés alapján a létesítmények, eszközök, berendezések használata”

4.§

(1) A rendelet 4.§ megjelölése módosul az alábbiak szerint:
A rendelet a, b, c, d pontjai sorrendben (1), (2), (3), (4) bekezdésre módosulnak. 

(2) A rendelet 4.§ (1) bekezdése szövege módosul az alábbiak szerint:
A „közszolgáltatás ingyenes” szövegrész hatályát veszti, helyébe a „közszolgáltatásért ezen 
rendelet 1. sz. mellékletében foglalt díjat kell fizetni” szövegrész lép. 

(3) A rendelet 4.§ (2) bekezdése kiegészül, módosul az alábbiak szerint:
Az ingatlantulajdonosok, a közületek, vállalkozók, intézmények hulladékgyűjtése a 
szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő között szerződés alapján történik. 

5.§

(1) A rendelet 4.§-a (5) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:
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Az  állandóan  lakott  ingatlanok  után  megállapított  1.  sz.  melléklet  szerinti 
közszolgáltatási  díjból  kedvezmény  illeti  meg  azokat  a  szilárd  hulladékszolgáltatást 
igénybevevőket, 

a) akik időlegesen használt ingatlannal rendelkeznek, és akik ingatlanjukat legalább 30 
napig  nem  használják,  az  éves  szolgáltatási  díjból  1  havi  díjmentességben 
részesülnek.  A  díjmentesség  egész  évre  is  kiterjedhet.  A  díjmentességre  való 
jogosultságot bizonyítani szükséges.

b) akik  üdülőingatlannal  -  Szelidi-tó  belterülete  és  az  egykori  zártkertek  (Csepeg, 
Bodzási Húsfoka,) - rendelkeznek 4 havi díjat fizetnek

c) akik önálló háztartásban élő egyedülállók, vagy egymással közös háztartásban élő 
nyugdíjasok,  külön kérelmük alapján a  110 l-es edényzettől  kisebb (70,  80 l-es) 
edényzet beállításával is fedezik a hulladékgyűjtésüket. Az erre vonatkozó kérelmet 
a jegyzőhöz kell benyújtani. 

6.§

A rendelet 4.§-a (6) bekezdéssel egészül ki:

Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik, köteles 30 napon belül a szolgáltatónál bejelentkezni. 

7.§

A rendelet 4.§-a (7) bekezdéssel egészül ki:
A szolgáltató részére a szolgáltatást igénybevevő személyes adatai a szerződéskötés vagy a 
szerződés teljesítése érdekében indoklási kötelezettség nélkül átadhatók. 

8.§

A rendelet 7.§ (2) bekezdésében a közterület-használatok 11. ponttal kiegészül:

közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edény, reklámfelülettel

9.§

A rendelet 8.§ (7) bekezdésében a külön díj felszámítása nélküli évente „2” alkalom „1”-re 
módosul. 

10.§

A rendelet 14.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: 
- a 4.§ (6) bekezdésében foglalt kötelezettséget megszegő
- aki a 3.§ (4) bek. vagy 5.§ (10) bek. alapján a gyalogosforgalmat akadályozza
- aki  a  gyűjtőedénybe  folyékony,  mérgező,  tűz-  és  robbanásveszélyes  anyagot,  állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti a begyűjtést végző 
személyeket vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét

11.§

A rendelet 14.§ (4) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:
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„A szabálysértési, helyszíni bírság eljárás kezdeményezése nem mentesít a rendeletben foglaltak 
végrehajtása alól.”

12.§

A rendelet 2. számú melléklete közterület-használati díjak 11. ponttal kiegészül: közterületre 
kihelyezett hulladékgyűjtő edény, reklámfelülettel. Dunapataj, Szelidi-tó térítésmentes. 

13.§

(1) Ez  a  rendelet  2008.  szeptember  15-én  lép  hatályba,  a  (2)  bekezdésben  foglaltak 
kivételével.

(2) Ezen  rendelet  4.§  (2)  és  (3)  bekezdése  5.§,  10.§  1.  francia  bekezdése  2009.  január  
1-jén lép hatályba.

Dunapataj, 2008. szeptember 11.

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

Tárgy: Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási  
szabályokról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Az ÁSZ vizsgálat során derült ki, hogy szabályoznunk kellene a 
közcélú, közhasznú és egyéb foglalkoztatásokat. A rendelet-tervezet ezért született. Átadom a 
szót a jegyző úrnak.

Botykai János jegyző: Az Állami Számvevőszéki vizsgálat alapján az előírás az volt, hogy 
rendeleti  formában  állapítsa  meg  a  képviselő-testület  a  közcélú,  közhasznú  foglalkoztatás 
szabályait.  A foglalkoztatással  kapcsolatos feladatokat  a Dunapataji  Településgazdálkodási 
Intézmény végzi.  Ismertetem a rendelet-tervezetet,  amely a bizottsági  ülések óta 6 helyen 
került technikailag pontosításra. A rendelet-tervezet szövegében, ahol önkormányzat szerepel, 
az  alatt  a  Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézményt  kell  érteni.  Kérem és  javaslom a 
rendelet-tervezet elfogadását. 

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet 
elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2008.(IX.15.) rendelete
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az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási 
szabályokról 

Dunapataj  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló  1990.  évi  LXV.  tv.  16.§  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az 
önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról a 
következő rendeletet alkotja: 

A rendelet célja

1. §

E  rendelet  célja,  hogy  a  helyi  sajátosságnak  megfelelően  meghatározza  a  közcélú  és 
közhasznú  foglalkoztatás  megszervezésének,  végrehajtásának,  ellenőrzésének  és 
elszámolásának szabályait. 

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed Dunapataj nagyközség közigazgatási területén 
- lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 
- bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 

0- letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
- a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre az 1993.évi III. törvény 

6.§-ában meghatározott hajléktalan személyekre, 
- a  munkavállalók  Közösségen  belüli  szabad  mozgásáról  szóló  1612/68/EGK  

tanácsi  rendeletben  meghatározott  jogosulti  körbe  tartozó  személyre, 
amennyiben az ellátás  igénylésének  időpontjában  érvényes  tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed az EGT állampolgárságú munkavállalókra. 

3.§ 

A  nem  foglalkoztatott  személyek  munkaerő-piaci  helyzetének  javítása  érdekében  az 
önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében teljesíthető kötelezettség a közcélú és 
a közhasznú munka. 

Közcélú foglalkoztatás

4.§ 

(1) Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő 
állami  vagy  helyi  önkormányzati  feladat  ellátását  kell  érteni,  amelynek  teljesítéséről 
jogszabály alapján – a települési önkormányzat gondoskodik. (1993. évi III. törvény 37/H.  
§. (2) bekezdése) 
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(2) Közcélú  munka  végzésére  a  Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézmény  (a 
továbbiakban:  intézmény)  vezetője  határozott  időtartamú  munkaszerződést  köt  az 
együttműködést vállaló, munkavégzésre kötelezett (továbbiakban: munkavállaló) 

- aktív  korú  nem foglalkoztatott  -  egyéb  forrásból  rendszeres  jövedelemmel  nem 
rendelkező – együttműködést vállaló személlyel, 

- aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres segély igénylésére az Sztv.37/A § (3) 
bekezdése alapján jogosult személlyel, valamint 

- a  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  aktív  korú  nem  foglalkoztatott 
személlyel,  aki  a  rendszeres  szociális  segélyre  való  jogosultsága  felülvizsgálata 
miatt kötelezett közcélú munkavégzésre. 

(3) Az intézményvezető a közcélú munkavállalóval határozott idejű foglalkoztatásra köt - a 
Munka  Törvénykönyvben  szabályozott  feltételeknek  megfelelő  –  munkaszerződést, 
melynek időtartama legalább 30 munkanap – kivéve az alkalmi munkavállalói könyvvel 
foglalkoztatott személyt - és legfeljebb 12 hónap lehet. 

(4) A foglalkoztatás (3) bekezdés szerinti időtartamát az alábbiak határozzák meg: 
0- az  önkormányzat  képviselő-testülete  által  a  közcélú  foglalkoztatásra  -  a 
mindenkori költségvetésében jóváhagyott – elkülönített pénzügyi keretösszeg, 

1- az intézmény vezetőjének írásbeli munkaerő igénylése, 
2- a  munkavállaló  egyéb  munkanélküli  pénzellátási  feltételéhez  szükséges 
munkaviszony  igazolás  időtartama  -  a  munkaügyi  kirendeltséggel  történő  előzetes 
egyeztetés - alapján. 

(5) Az intézmény,  mint munkáltató a kifizetett  havi munkabérek összege függvényében a 
külön  jogszabály  alapján  meghatározott  járulékok  (társadalombiztosítási,  munkaadói 
járulék, stb.) fizetésére kötelezett. 

(6) A munkavállaló  havi  bruttó  béréből  külön jogszabály  által  előírt  mértékű járulékokat 
(egészségbiztosítási,  nyugdíjjárulék,  munkavállalói  járulék  és  személyi  jövedelemadó) 
vonja le a bérek havi számfejtését végző Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális 
Területi Igazgatósága (a továbbiakban: MÁK). 

(7) A munkaszerződés megkötésének feltétele: 
1- a  közcélú  munkavállaló  külön  jogszabályban  előírt  személyi  okmányainak 
bemutatása (személyi igazolvány, lakcímigazoló kártya, TAJ-kártya, adókártya, korábbi 
munkaviszony igazolások, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok), 

2- a munkavállaló munka-alkalmassági szakorvosi vizsgálati igazolása, 
- a  munkavállaló  személyes  részvétele  és  annak  igazolása  az  intézményben 

szervezett munkavédelmi oktatáson, - a munkavállaló aláírással történő igazolása - 
a foglalkoztatásának körülményeiről és feltételeiről, valamint a fizetett szabadsága 
mértékéről - a részletes személyes és írásbeli tájékoztatásáról. 

(8) A munkaszerződés három példányban készül, mellékletét képezi a (7) bekezdés szerinti 
írásbeli tájékoztató, a fizetett szabadság jogosultság igazolása, valamint a munkavállaló 
példányához csatolt munkaköri leírás. A munkaszerződést kapják: 

- munkavállaló, 
- MÁK a havi bér számfejtése céljából, 
- intézmény 
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(9) A munkavállaló  munkaköri  leírását  -  a  foglalkoztatását  biztosító  vezető  munkáltatása 
alatt  hasonló feladatot ellátó munkavállalók munkaköri  leírásának alapján -  a közcélú 
munkavállaló konkrét feladatellátásának megfelelő tartalommal készíti elő az intézmény 
ügyintézője.

(10) A  munkavállaló  a  munkáltatónál  teheti  meg  a  foglalkoztatást  érintő  bejelentéseit, 
igényeit, és adhatja le a betegségét igazoló táppénzes igazolásait. A táppénzes igazolást 
a kézhez vétele után haladéktalanul köteles leadni az intézmény részére. 

 (11)  A közcélú  foglalkoztatás  szervezésével  megbízott  Dunapataji  Településgazdálkodási 
Intézmény gondoskodik: 
1- a  közcélú  foglalkoztatás  folyamatos  szervezéséről  (közvetítő  lapok,  munka-
alkalmassági vizsgálatra beutalók, szabadság nyilvántartások, adatlapok, munkaviszonyt 
érintő levelezések, munkavédelmi oktatások szervezése, foglalkoztató helyek vezetőivel 
kapcsolattartás,  munkahelyi  balesetekkel  kapcsolatos  ügyintézések,  munkabérek 
számfejtéséhez szükséges munkáltatói adatok, valamint munkaviszony megszüntetésre 
vonatkozó  okmányok  továbbítása  a  MÁK felé,  munkaszerződések  és  mellékleteinek 
előkészítése és továbbítása, stb), 

- a  közcélú  foglalkoztatásra  elkülönített  pénzügyi  keret  tervezése,  felhasználásával 
kapcsolatos gazdálkodási feladatok, 

- a közcélú foglalkoztatás belső ellenőrzésének megszervezéséről és végrehajtásáról
- a  munkavállaló  munkavégzéséhez  szükséges  minimális  védőruházatának  és 

munkaeszközeinek biztosításáról, 
- munkanapló vezetéséről, 
- a napi jelenlét igazolásának (jelenléti ív) vezetéséről, 
- a  munkavállaló  munkavégzését  érintő  események,  mulasztások  haladéktalan 

bejelentéséről a közcélú foglalkoztatást végző csoport, illetve a szervező munkatárs 
felé. 

- a jelenléti ív és szabadság engedélyek tárgy hónapot követő első munkanapon történő 
beküldéséről a fenti csoport részére

- az állami támogatás igényléséhez szükséges nyilvántartások, kimutatások vezetése a 
jogszabály által előírt tartalommal.

(12) Az  állami  normatíva  igénylésével  kapcsolatos  adatszolgáltatási  feladatokat  a 
polgármesteri  hivatal  pénzügyi  csoportja  végzi,  az  intézmény  által  havonta  adott 
kimutatás alapján. 

(13) A  közcélú  munkavállalót  munkavégzéséért  kizárólag  munkabér  (ideértve  a 
betegszabadságot, táppénzt) illeti meg, egyéb személyi juttatásban, kedvezményben – 
kivéve az étkezési hozzájárulást, amelyről az intézményi költségvetésben évente dönt az 
önkormányzat  képviselő-testülete,  és  e  paragrafus  (14)  bekezdésében  szabályozott 
juttatások  körét  –  nem  részesülhetnek  a  kötelező  foglalkoztatás  finanszírozási 
lehetőségei alapján. 

(14) Munkahelyi  balesetnek  minősülő  esetben  a  munkavállalót  a  külön  jogszabályban 
meghatározott juttatások illetik meg. 

(15) A  munkavállaló  külön  jogszabály  alapján  jogosan  követelt  kártérítési  igényének 
elfogadásáról  és  utalásáról  szóló  munkáltatói  döntést  a  foglalkoztatást  szervező 
ügyintéző készíti elő. 
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(16) A munkaviszony megszüntethető: 
- rendkívüli  felmondással,  a  Munka  Törvénykönyvében  szabályozott  feltételek 

bekövetkezése esetén, 
- próbaidő alatt indoklás nélkül bármely fél részéről
- közös megegyezéssel az alábbi indokolt esetekben: 

•egészségi állapot változása, 
•elköltözés, 
•kedvezőbb munkavállalási lehetőség. 

(17) A munkaviszony megszüntetését  igazoló okmányokat  az intézmény adatszolgáltatása 
alapján a MÁK állítja ki és küldi vissza az intézménynek, aki azt a munkavállaló részére 
továbbítja. 

Közhasznú foglalkoztatás 

5.§ 
(1) Az  önkormányzat  a  hátrányos  munkaerő  piaci  helyzetű  aktív  korú  személyek  részére 

közhasznú  foglalkoztatást  szervezhet  a  központi  költségvetésből,  a  munkaerő  piaci 
alapból igényelhető,  az önkormányzat  által  a mindenkori  költségvetésében jóváhagyott 
pénzügyi keret, illetve egyéb ebből a célból pályázati forrásból nyert pénzeszköz terhére. 

(2) Közhasznú  foglalkoztatás  alatt  az  olyan  közmunkának  vagy  közcélú  munkának  nem 
minősülő  állami  vagy  helyi  önkormányzati  feladat  ellátását  kell  érteni,  amelynek 
teljesítésérő - jogszabály alapján – a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

(3) A  közhasznú  foglalkoztatásban  résztvevők  körét  a  Sztv.,  illetve  az  elnyert  pályázati 
kiírásban meghatározott hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korúak képezik. 

1(4) A közhasznú foglalkoztatás időtartamát szintén a Sztv-ben, illetve a finanszírozást biztosító 
pályázati feltételek alapján kell meghatározni. 

(5) A foglalkoztatottak munkabérét,  egyéb járandóságát és az azokat terhelő levonásokat a 
közcélú foglalkoztatottakkal azonosan, vagy a finanszírozást biztosító által meghatározott 
feltételeknek  megfelelően  kell  megállapítani,  a  közhasznú  munkavégzésre  vonatkozó 
munkaszerződésben. 

(6) A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos pályázathoz szükséges adatokat az intézmény 
vezetője által  kijelölt  személy készíti  elő a pályázat  benyújtásához,  illetve a központi 
költségvetésből vagy a Munkaügyi Kirendeltségtől igényelhető források vonatkozásában 
az igénylést elvégzi. 

(7) A  közhasznú  foglalkoztatás  szervezésének  egyéb  feltételeit  a  közcélú  foglalkoztatás 
szabályainak megfelelően kell biztosítani. 

(8) A  közhasznú  foglalkoztatás  pénzügyi  elszámolása  a  közcélú  foglalkoztatás  szabályai 
szerint, illetve a pályázati elszámolási előírásoknak megfelelően történik. 

6. § 

(1) Ez a rendelet 2008. október 1-jén lép hatályba. 
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(2) A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. 

Dunapataj, 2008. szeptember 11. 

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

Tárgy: Kötött felhasználású támogatások 2007. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló ÁSZ 
jelentés tapasztalatai és intézkedési terv

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Ismertetem  az  előterjesztést.  Megkérdezem  a  képviselő-
testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e?

Szám: 126/2008. határozat

Tárgy: Intézkedési  terv  a  Dunapataj  Nagyközség  Önkormányzata  kötött  felhasználású  
támogatások 2007. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló állami számvevőszéki  
jelentésben megfogalmazott javaslatok hasznosítására

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  –  a  polgármester  előterjesztésében  –  a 
pénzügyi bizottság javaslatának figyelembe vételével az Állami Számvevőszék 2007. 
évi  kötött  felhasználású  támogatások  felhasználásáról  szóló  vizsgálati  jelentését 
megismerte  és  ebben,  valamint  az  intézkedési  terv  tárgyában  az  alábbi  határozatot 
hozza: 

A képviselő-testület az Állami Számvevőszék megállapításait és javaslatait megismerte, 
és tudomásul veszi, valamint jóváhagyja a jelentésben foglaltakra készült intézkedési 
tervet az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelően.

Felelős: polgármester
Határidő: az intézkedési tervben foglaltak
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
Állami Számvevőszéket (levél és intézkedési terv)
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 
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2.számú melléklet
I N T É Z K E D É S I  T E R V

a Dunapataj Nagyközség Önkormányzatánál, a kötött felhasználású támogatások 2007. évi felhasználásnak ellenőrzéséről szóló 
V-3005-6/2008. számú számvevői jelentéshez

Feladat 

Megnevezése
Végrehajtásáért

felelős határidő
végrehajtáshoz 

kapcsolódó 
dokumentum

1. Intézkedjen, hogy a jövőben a központi támogatással megvalósult létszámcsökkentés után kialakult 
létszámhelyzetről az Önkormányzat a 4/2007. (II.20.) Korm. rendelet (helyesen: ÖTM.rendelet) 9. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a támogatásról szóló döntést követő öt évig az év végi elszámolás 
keretében évente beszámoljon az Igazgatóságnak az ÖTM által készített adatlapon.

Habazné Bogárdi 
Ildikó pénzügyi 
ügyintéző

folyamatos ÖTM által készített 
adatlap

2. Kezdeményezze az Igazgatóságnál, hogy a határozott idejű további jogviszonyban foglalkoztatott 
közalkalmazottak a 13. havi illetmény időarányos elmaradt részét megkapják a Kjt. 68.§ (1) bekezdésének 
megfelelően.

Szabó László az érintett intézmény vezetője 
2008.április 30-án kezdeményezte az Igazgatóságnál 

3. Követelje meg, hogy a rendszeres szociális segély folyósításának szüneteltetése a közhasznú és közcélú 
munkavégzés idejére minden esetben megfeleljen a Szoc.tv. 37/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak, 
amennyiben a közfoglalkoztatásból eredő munkabér magasabb, mint a segély összege

Eiler Péterné szoc. üi. 
Dávid János DTI 
vezetője

folyamatos Jegyzői intézkedés

4. Biztosítsa, hogy az időskorúak járadéka és az ápolási díj megállapítása az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének változása miatti felülvizsgálat kapcsán megfeleljen a Szoc.tv. 25. § (5) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak, azaz ha a felülvizsgálat eredményeképpen az ellátás összege emelkedett, akkor az új összeget 
az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen folyósítsa.

Eiler Péterné szociális 
ügyintéző

Felülvizsgá-
latok 
határideje

Jegyzői intézkedés

5. Gondoskodjon arról, hogy az ápolási díj kifizetése az ellátás hó közbeni megszűnése esetén megfeleljen a 
63/2006. (III.27.) Korm. Rendelet 6.§ (4) bekezdésben foglaltaknak, azaz a kifizetendő ellátás összegét az 
ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok szorzatának megfelelően határozzák meg.

Eiler Péterné szociális 
ügyintéző

folyamatos Jegyzői intézkedés

6. A normatív lakásfenntartási támogatással kapcsolatban:
a.) intézkedjen, hogy a kérelem a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően tartalmazza az ellátást igénylő TAJ számát;
b.) követelje meg, hogy az ellátással kapcsolatos döntésekről vezetett nyilvántartás minden esetben 
tartalmazza a Szoc.tv. 18. § h) pontjában foglaltak szerint a jogosult TAJ számát;
c.) biztosítsa, hogy az ellátás összegének megállapítása minden esetben megfeleljen a Szoc.tv. 38. § (6) 
bekezdés b.) pontjában foglalt előírásoknak;

Eiler Péterné szociális
ügyintéző

folyamatos Kérelem
nyomtatvány,

analitikus
nyilvántartás,

jegyzői intézkedés
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Feladat 

Megnevezése
végrehajtásáért

felelős határidő
végrehajtáshoz 

kapcsolódó 
dokumentum

7. A közcélú foglalkoztatással kapcsolatban:
a.) követelje meg, hogy a kifizetési kötelezettséggel terhelt napokról vezetett nyilvántartás a 62/2006. 
(III.27.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogcímenkénti részletezéssel 
tartalmazza a munkanapok, a fizetett szabadság, a fizetett munkaszüneti napok, a betegszabadság és a 
táppénzes napok számát;
b.) biztosítsa, hogy a jövőben a támogatás igénylése megfeleljen a 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 5. § (2) 
bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak, azaz minden kifizetéssel terhelt napjaira igényeljenek támogatást, 
így a táppénzes (amennyiben az Önkormányzat a táppénz kiadásokhoz hozzájárult) napokra is;

Dávid János 
Településgazdálkodási 
Intézmény Vezetője

Tapolcsányi Ágnes

Folyamatos

Folyamatos

Analitikus 
nyilvántartás

Kimutatás minta az 
állami támogatás 

igényléséhez 
8. Módosítsa a rendszeres szociális segély összegét a 837/2007. számú határozatban, valamint kezdeményezze a 

normatív lakásfenntartási támogatás összegének módosítását a 762/2007. és az 1090/2007. számú 
ügyiratokban.

- -
Megjegyzés: a 2004.évi 
CXL.tv.114.§.(2) bek. 
alapján a határozatok 
nem módosíthatók  

9. Intézkedjen, hogy a rendszeres szociális segély 2008. évi igénylőlapján az ÁSZ vizsgálat lezárását követő 
hónapban elmaradt kifizetésként a 77.056 Ft-ot megigényeljenek, az igénylőlap másolatát küldje meg az ÁSZ 
Bács-Kiskun Megyei Ellenőrzési Irodája részére. 

Az igénylőlap elküldése megtörtént 2008. június 04-én.

10. Kezdeményezze, hogy a Képviselő-testület szabályozza a közcélú foglalkoztatás területeit, időtartamát, az 
elvégzett munka dokumentálásának módját;

DTI vezető, 
Eiler Péterné szoc.üi. majd 
Ügyrendi és Szociális 
Bizottság, 
Képviselő-testület 

2008.dec.31 Önkormányzati 
rendelet

11. Gondoskodjon a FEUVE keretében a kötött felhasználású támogatások ellenőrzési nyomvonalának 
kialakításáról, valamint az ellenőrzések dokumentált formában való végrehajtásáról.

Botykai János jegyző 2008.dec.31 FEUVE szabályzat 
kiegészítése

12. Intézkedjen, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló elkészítése előtt a belső ellenőrzés teljes körűen 
vizsgálja a központosított kötött és normatív kötött támogatások igénybevételét és célszerinti felhasználását, 
valamint a közbeszerzési eljárás folyamatait. 

Botykai János jegyző
Képviselő-testület

folyamatos Belső ellenőrzési terv 
meghatározása

Dunapataj, 2008. szeptember 11.

                               …………………………………                                                                                                       ……………………………………
                                            Botykai János                                                                                                                                      Dusnoki Csaba 
                                                 jegyző                                                                                                                                              polgármester



20

Tárgy: Létszámcsökkentési pályázat benyújtása

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Ismertetem  az  előterjesztést.  Megkérdezem  a  képviselő-
testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 127/2008. határozat

Tárgy: Dunapataj Önkormányzat létszámcsökkentési döntése 2008. évre

H a t á r o z a t

1.) Dunapataj,  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2008.  évi 
költségvetésről szóló 1/2008.(II.14.) számú rendeletének a 3/a számú valamint 15. 
számú mellékletében jóváhagyott létszámkeret csökkentését rendeli el, az alábbiak 
szerint figyelemmel a 83/2008. sz. határozatban foglaltakra: 

A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolájának – 
Dunapataji  tagintézmények  általános  iskolai  szakfeladatának  költségvetésében 
szereplő létszámkeretét 1 fővel csökkenti.  

     Megállapítja,  hogy  az  álláshely  végleges  megszüntetésére  a  feladatellátás 
racionálisabb megszervezése miatt kerül sor.

A létszámcsökkentéssel érintett intézmény 2008. évi létszámának alakulása:
Cím/
alcím

Feladat megnevezése Engedélyezett 
létszámkeret
a 2008. évi 

költségvetésben
(1 fő)

Létszám
zárolás

(fő)

Módosított
létszámkeret

(fő)

1. Polgármesteri Hivatal összesen: 23 - 23
2. Duna-menti Közoktatási Társulás 63 -1 62

Általános Iskola 26 -1 25
Sajátos nevelési i. 2 - 2
Művészet oktatás 3 - 3
Napközi otthonos Óvoda 13 - 13
Napközi otthon 2 - 2
Könyvtár 1 - 1
Múzeum 1 - 1
Dunapataji Tagintézmény összesen: 48 -1 47
Géderlaki Tagintézmény összesen: 11 - 11
Ordasi Tagintézmény összesen: 4 - 4

3. Dunapataji Településgazdálkodási Int. 47,5 -1 46,5
1-3 Önkormányzat összesen: 133,5 -2 131,5

2.) Megállapítja a képviselő-testület, hogy a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 60.§ 
(1)  bekezdés  a.)  pontjában  foglaltaknak  megfelelően  a  végrehajtott 
létszámcsökkentéssel  a  tevékenységi  körébe  tartozó  feladatok  változatlansága 
mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években 
is biztosítani tudja.
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A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolájának – 
Dunapataji  tagintézmények  általános  iskolai  szakfeladatán  a  létszámcsökkentést  a 
feladatok racionálisabb ellátása indokolja. 

3.) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a 
meglévő üres  álláshelyeken,  az előreláthatólag  megüresedő álláshelyeken vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen  foglalkoztatottak  -  munkaviszonyban  töltött  ideje  folyamatosságának 
megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetőség. 

4.) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  létszámcsökkentési 
döntéssel  kapcsolatosan  felmerülő  egyszeri  többletkiadások  támogatására  2008. 
évben pályázatot nyújtson be.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
DKT igazgatót,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
pénzügyi ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 

Tárgy: Vásártér és a szelidi szolgáltatóházi területek megosztását követően a vevők kijelölése

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Botykai  János  jegyző: Ismertetem az  előterjesztést.  Kérem,  hogy fogadja  el  a  képviselő-
testület a határozat-tervezetet, és jelölje ki a vevőket.

Dusnoki Csaba polgármester: A területek eladásáról már döntöttünk, a jelenlegi határozatra a 
területek  pontosítása  és  a  vevők kijelölése  miatt  van szükség.  Megkérdezem a  képviselő-
testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 128/2008. határozat

Tárgy: Vásártér  területén  létesülő  ipari  parkban telephely  céljára  és  a  szelidi  szolgáltatóház  
bővítésére benyújtott kérelmek alapján vevők kijelölése (158/2007. hat., 159/2007. hat., 
26/2008. hat., 99/2008. hat., 112/2008. hat.) 
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H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  az  előzőekben  hozott  határozataira 
figyelemmel  úgy  dönt,  hogy  a  492/5  hrsz-ú  önkormányzati  terület  megosztása  után 
kialakított,  építéshatósági  határozat  alapján  jóváhagyott  területekre  az  alábbiak  szerint 
jelöli ki a vevőket:

- 492/4 hrsz-ú ingatlan 5271 m2-es bővítésével
Szűcs Zoltán Dunapataj, Árpád u. 10. sz. alatti vállalkozót

- 492/6 hrsz-ú ingatlan 4788 m2 területnagyságra
Tomolik Tamás Dunapataj, Munkácsy u. 12. (Nap u.) sz. alatti vállalkozót

- 492/9 hrsz-ú ingatlan 1 ha 0504 m2 területnagyságra
Best-Tool Kft. Dunapataj, Újhelyi utcai vállalkozást

A képviselő-testület a 26/2008. kt. sz. határozatában az eladási feltételeket - közöttük az 
eladási árat is - már megállapította.

- 4083/6 hrsz-ú ingatlan (1234 m2) bővítése a 4083/5 hrsz-ú közterület terhére 467 m2 

területnagysággal Kovács és Társa Kft. kalocsai vállalkozást. 

Az adásvétellel kapcsolatos feladatok és költségek a vevőket terhelik. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
ingatlan-nyilvántartást vezető pü-i ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 

Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás alapító okiratának módosítása (DKT kérelme)

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Szabó László igazgató úrnak. 

Szabó László DKT igazgató, képviselő: Az eredeti kérelmünk túl szűkszavúra sikerült, ezért a 
mai ülésre egy kiegészítést készítettünk a kérelmünkkel kapcsolatban, amely kiosztásra került 
a képviselők részére. A kérelem kapcsán 11 gyerekről van szó, amely a művészeti iskolában 
tanuló gyerekek 10%-át jelenti. Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa kérelmünket.  

Dusnoki Csaba polgármester: Ha jól értelmezzük, 58.000 Ft többletkiadást jelent a képviselő-
testületnek az idei évben. 

Szabó László DKT igazgató, képviselő: Így van.
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Dusnoki  Csaba  polgármester: Javaslom,  hogy  fogadjuk  el  a  kérelmet,  és  támogassuk  a 
kisgyerekeket, akik a nyári szünetben is fellépésről fellépésre jártak, és próbálták Dunapataj 
hírnevét öregbíteni. Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Botykai János jegyző: Egy kiegészítést és egy megjegyzést tennék. Önmagában az igazgató úr 
által  leírt  irat  valóban  így  értendő,  de  ez  az  irat  nem  tér  ki  arra,  hogy  az  esetleges 
létszámváltozás  milyen  normatíva  lemondással  járhat  az  intézményen  belül.  Ha a  létszám 
ettől kevesebb lesz, akkor nem csak 58.000 Ft-ról lesz szó, hanem jóval többről. Volt egy 
83/2008.  számú  határozata  a  képviselő-testületnek,  amelyben  meghatározásra  kerültek  a 
szeptember  1-jétől  indítható  csoportszámok  és  tanszakok.  Tehát  ennek  a  határozatnak  a 
módosítására is szükség van úgy, hogy az előképző csoport 1 csoportra csökken, illetve a 
néptánc csoport 1 csoporttal kiegészül. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót alpolgármester úrnak. 

Nagy Gyula alpolgármester: Javaslom, hogy támogassuk az igazgató kérelmét, mivel most 
kaptunk értesítést, hogy az iskola felújításra benyújtott pályázatunk támogatásban részesült. 
Az iskolát nem csak külsőleg, hanem belső tartalmában is meg kell újítani, hogy vonzó legyen 
a környékbeli tanulók számára is. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Nagy Zoltánnak. 

Nagy Jenő Zoltán képviselő: Ennek a tanszaknak Dunapatajon tradíciói vannak. A korábbi 
években működött  ez a tanszak.  A személyi  és tárgyi feltételei  megvannak a  tanszaknak, 
amelyek komoly hátteret biztosítanak a tanszak beindításának.  

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  az  igazgató  úr 
kérelmét támogatja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 129/2008. határozat

Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája alapító  
okiratának módosítása (83/2008. határozat módosítása)

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Duna-menti  Közoktatási 
Társulás  Óvodája,  Általános-  és  Művészeti  Iskolája  alapító  okirat  módosítására 
vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozza:

1. A  képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  2008/2009.  tanévben  egy 
néptáncos csoport induljon a művészeti iskolában.

2. A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 
alapító  okirata  17.  a)  pontjában  lévő  „táncművészet”  felsorolás  kiegészül 
„néptánc” szóval.
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3. A  képviselő-testület  83/2008.  határozatának  4.  pontját  kiegészíti  d)  ponttal 
„táncművészet: néptánc tanszak.”
Az  alapfokú  művészetoktatás  2008/2009-es  tanévben  indítható  csoportjainak 
száma címszó alatt szereplő előképző csoport száma 1 csoportra csökken, illetve 
1 új néptánc csoporttal kiegészül. (Az összcsoportszám 10 marad.)   

Felelős: polgármester, DKT igazgató
Határidő: 2009. június 30.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármester, 
jegyzőt,
DKT igazgatót,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26.

Tárgy: Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2009.  évi  
fordulójához csatlakozás

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Átadom a  szót  az  Oktatási,  Művelődési  és  Sport  Bizottság 
elnökének.

Szabó  László  Oktatási,  Művelődési  és  Sport  Bizottság  elnöke: Ismertetem  bizottságunk 
határozatát. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  határozat-
tervezetet elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 130/2008. határozat

Tárgy: Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2009.  évi  
fordulójához való csatlakozási szándék kimondása 

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy 
csatlakozni  kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 
2009. évi fordulójához mindkét pályázati típusra. 
„A” típusú pályázat kiírás a felsőoktatási hallgatók számára
„B”  típusú  pályázati  kiírás  a  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdeni  kívánó  fiatalok 
számára

Felelős: polgármester
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Határidő: 2008. október 1.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
igazgatási ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26.

Tárgy: Pénzügyi Bizottság előterjesztései

Tárgy: Nemeskéri Pál (Szekundum Kft.) kérelme

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 

Dusnoki Csaba polgármester: Van-e kérdés? 

Kocsis Károlyné képviselő: Elevenítsük fel a képviselő-testületi döntést. 

Dusnoki Csaba polgármester: A döntés az volt, hogy a megvalósulástól számított 5 évig adjuk 
bérbe az üdülőt. A bérleti  idő alatt ki  fogjuk írni a pályázatot,  és amennyiben ugyanazt a 
feltételt  fogja  teljesíteni  egy  másik  pályázó,  akkor  a  jelenlegi  bérlő  az  elővásárlási  vagy 
előbérleti jogával élhet. 

Nagy Jenő Zoltán képviselő: A bérleti díj évente az infláció mértékével nő? 

Dusnoki Csaba polgármester: Igen.

Kocsis Károlyné képviselő: Egyetértek a múltkori döntéssel. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Azt  kell  eldönteni,  hogy  az  augusztus  19-i  döntésünket 
módosítjuk vagy helyben hagyjuk? Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Botykai János jegyző: Annyi pontosítást tennék, hogy lehetősége van a bérlőnek arra, hogy a 
képviselő-testülettel az 5 év lejárta előtt közös akarattal tovább hosszabbítsa a szerződést. A 
pályázat beadási határideje szeptember 15-e, és a pályázattal kapcsolatban az első komolyabb 
kérdéssort a tegnapi nap folyamán kaptuk meg. 

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az augusztus 19-én 
meghozott képviselő-testületi döntést jóváhagyja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Szám: 131/2008. határozat

Tárgy: Szekundum  Kft.  beruházási  pályázata  az  önkormányzattól  bérelt  üdülővel  
kapcsolatban

 
H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a Szekundum Kft. 
(Nemeskéri  Pál)  kérelmét  és  a  Települési  és  Vállalkozásfejlesztési  Bizottság  2008. 
szeptember 1-jei ülésén a kérelmező által tett szóbeli kiegészítést figyelembe véve az 
alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület a 120/2008. határozatát jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 
bérleti időszak végéig a felek a szerződést közös megegyezéssel meghosszabbíthatják. 
Amennyiben nincs közös megegyezés,  úgy a bérleti  időszak végéig az üzemeltetésre 
pályázatot kell kiírni és hirdetni. Ennek során a bérlőt előbérleti jog, esetleges eladás 
során pedig elővásárlási jog illeti meg. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén a 
bérleti szerződést módosítsa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. március 30.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
műszaki előadót,
igazgatási előadót (pályázatot előkészítő)
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26.

Tárgy: Kovács és Társa Kft. kérelme

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Gyuricza  László  Pénzügyi  Bizottság  elnöke:  Ismertetem  a  kérelmet  és  bizottságunk 
határozatát.

Dusnoki  Csaba  polgármester: Annyi  kiegészítést  tennék,  hogy  a  víz,  villany,  szippantás 
költségeit  a  kft.  fizeti.  Mi  csak  az  üzemeltetés  és  a  fenntartás  költségeit  fizetjük. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a bizottság határozatával egyetért-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 132/2008. határozat
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Tárgy: Kovács és Társa Kft. kérelme (112/2008. határozat módosítása)

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség Képviselő-testülete a 112/2008. sz. határozata  fenntartásra és 
használatra vonatkozó felsorolás második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

- a  Kovács  és  Társa  Kft.  a  strandon  megépítendő  WC-mosdó  épületet  üzembe 
helyezésétől számított 30 évre átadja önkormányzati üzemeltetésre.

- az üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli 
- a  közüzemi  költségeket  (víz,  villany,  szippantás)  a  fenti  bekezdés 

figyelembevételével a Kovács és Társa Kft. viseli 

A 112/2008. határozat egyebekben nem módosul. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
Kovács és Társa Kft-t,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
műszaki előadót
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 

Tárgy: Bakonyi József kérelme

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 

Botykai János jegyző: Két bizottság ülésén ismertettem a tényállást.  A Pénzügyi Bizottság 
azért hozta ezt a javaslatot, mert figyelembe vette azt, hogy a tulajdoni igény nem évül el.  Ha 
ezt a javaslatot elfogadja a kérelmező, akkor nem kell további irattári kutatásokat végezni 
annak érdekében, hogy az esetleges hibát megkeressük – ha történt hiba. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  bizottság 
határozatával egyetért-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 133/2008. határozat 

Tárgy: Bakonyi József kérelme kisajátítást követő telekjuttatás elmaradása ügyében 
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H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Bakonyi  József  Dunapataj, 
Baross  u.  3.  szám  alatti  lakos  kérelmét,  amelyet  az  1948-ban  történt,  édesanyjától 
kisajátított  ingatlanok,  és  visszajuttatandó  építési  telek  ügyében  nyújtott  be  az 
önkormányzathoz.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a kisajátított terület jelenleg még önkormányzati 
tulajdonban áll.

A  képviselő-testület  a  kérelmezőnek  méltányosságból  ingyenes  használatba  adja  az 
önkormányzati tulajdonú 7650 hrsz-ú, 965 m2 területű ingatlant, annak jelenlegi bérleti 
idejének lejárta  után (2011. október  31.)  azzal,  hogy ezt  követően az ingatlant saját 
maga vagy más által hasznosíthatja, bérbe adhatja. Ez a jog azonban át nem ruházható 
és nem örökölhető.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  kérelmezővel  kösse  meg  az 
ingyenes bérleti szerződést azzal, hogy az 2011. október 31-én lép hatályba. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt, 
kérelmezőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
pénzügyi előadót (bérleti szerződés megkötése érdekében)
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 

Tárgy: A Dunapataji Önkéntes Tűzoltó Egyesület 50.000 Ft-os támogatási kérelme

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát.

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Fiar Lászlónak.

Fiar  László  Dunapataji  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  titkára:  Kérelmünket  annyival 
egészíteném ki,  hogy a géderlaki  tűzoltó parancsnok elhunyt,  és az ő emlékére szervezett 
Kalocsa Város tűzoltó versenyt 5 község részvételével 2008. július 7-én. A versenyen csak 
azok a csapatok vehettek részt, akik községemblémával ellátott pólóban versenyeznek. Ezen a 
versenyen Dunapataj egy felnőtt csapattal, illetve az általános iskolai fiú csapattal vett részt. A 
diákcsapatunk az 5 község közül első helyezett lett, a felnőtt csapatunk harmadik helyezést ért 
el. Köszönjük a polgármester úr segítségét, hogy az utazáshoz az újteleki kisbuszt sikerült 
biztosítani, illetve a hivatali kisteher-gépkocsi szállította az eszközünket a versenyre. Ezek a 
költségek nem voltak betervezve,  pluszként  jelentkeztek.  Míg a  tavalyi  évben 350.000 Ft 
támogatást kaptunk az önkormányzattól, az idei évben a szűkös anyagi lehetőség miatt csak 
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310.000 Ft-ot.  Ha  az  emlékversenyt  nem szervezték  volna  meg,  akkor  nem kellett  volna 
kérnünk plusztámogatást  az önkormányzattól.  Egyetértek a bizottság javaslatával,  de addig 
húzódik  a  gépjármű  harmadik  és  negyedik  negyedévi  biztosításának  fizetése.  Ennek  a 
fedezetére  kérnénk  az  50.000  Ft-ot.  A  310.000  Ft-os  támogatást  teljes  mértékben 
felhasználtuk,  a  részletes  kimutatást  el  fogjuk  készíteni.  Köszönöm  a  versenyzőknek  a 
versenyen való színvonalas részvételüket. 

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést.  Megkérdezem a képviselő-
testületet, hogy a bizottság határozatát elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 134/2008. határozat

Tárgy: A Dunapataji Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Dunapataji  Önkéntes 
Tűzoltó  Egyesület  kérelmét,  amelyben  az  egyesület  50.000  Ft  támogatást  kér  az 
önkormányzattól. 
A képviselő-testület a kérelmet jelenleg nem támogatja. A képviselő-testület felkéri a 
Dunapataji Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, hogy a következő Pénzügyi Bizottsági ülésre 
mutassa  be a  2008.  évre kapott  310.000 Ft támogatás  felhasználását,  bizonylatokkal 
együtt.  (Az  elszámolás  után  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatot  tesz  eddigi  döntése 
helybenhagyása vagy módosítása ügyében.)

Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: 2008. október 30. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
Pénzügyi Bizottság elnökét,
Dunapataji Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 

Tárgy: Sekina Szociális Segítő Alapítvány szándéknyilatkozata

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A kérelem ismertetése után a javaslatunkat meg 
fogom tenni. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  Sekina  Szociális  Segítő  Alapítvány  megkereste  az 
önkormányzatunkat,  hogy  Szeliden,  illetve  a  község  bizonyos  területein  egy  nyugdíjas 
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üdülőfalu  projektet  szeretne  megvalósítani.  Több  alkalommal  tárgyaltam  az  alapítvány 
képviselőivel.  A  projekt  eljutott  egy  olyan  állapotba,  amellyel  szeretném,  ha  rendkívüli 
képviselő-testületi  ülésen foglalkoznánk.  Meghívnánk a  beruházókat,  akiknek az esetleges 
kérdéseinket  feltehetnénk.  A  rendkívüli  képviselő-testületi  ülés  időpontjának  szeptember 
végét  vagy  október  elejét  javaslom.  Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  az 
elhangzottakkal egyetért-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 135/2008. határozat

Tárgy: Sekina Szociális Segítő Alapítvány szándéknyilatkozata 

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Sekina  Szociális  Segítő 
Alapítvány  (1022  Budapest,  Zöldlomb  u.  13/b)  szelidi  beruházással  kapcsolatos 
szándéknyilatkozatát.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy összevont bizottsági ülés keretében hallgatja meg az 
alapítvány beruházással kapcsolatos elképzeléseit.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. október 30. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
kérelmezőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26.

Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság előterjesztései

Tárgy: Várady Jenőné és társai útfelajánlása az önkormányzat részére

Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
                      (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  bizottság 
határozatát elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 136/2008. határozat



31

Tárgy: Várady Jenőné és társai útfelajánlása az önkormányzat részére

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja:
Várady Jenőné Dunapataj, Ady u. 23. sz. alatti, ifj. Kertész Barnabás é Kertész Péter 
Harta,  Béke  köz  1.  szám  alatti  lakosok  által  az  önkormányzat  részére  felajánlott 
Dunapataj-Szelid 4540/4 hrsz-ú, 185 m2 nagyságú területet, illetve
Várady Jenőné Dunapataj, Ady u. 23. sz. alatti, Juhász Sándor és Juhász Sándorné 1022 
Budapest, Tövis u. 11/a 1. em. 3.a sz. alatti, Juhász György és Juhász Györgyné 1174 
Budapest,  Koch Aladár  u.  25.  I/6.  sz.  alatti,  Hajagos  István  Károly 1184 Budapest, 
Ferenc u. 56. IV. em. 26. sz. alatti lakosok által térítésmentesen, útkénti hasznosításra 
felajánlott 4541/2 hrsz-ú, 218 m2 nagyságú területet.
A tulajdonjog átvezetésének és az útnyitás költségei az önkormányzatot terhelik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
ingatlan-nyilvántartást vezető pü-i ügyintézőt (megosztási vázrajzok elkészítése)
műszaki előadót
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 

Tárgy: Szelid IV. utca lakóinak forgalomlassító „fekvőrendőr” elhelyezésével  kapcsolatos  
kérelme

Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 

Kocsis Károlyné képviselő: Gyorshajtás miatt kérték a fekvőrendőr elhelyezését? 

Schill  Tamás  Települési  és  Vállalkozásfejlesztési  Bizottság  elnöke: Információim  szerint 
igen. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  bizottság 
határozatával egyetért-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 137/2008. határozat
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Tárgy: Szelid IV. utca lakóinak forgalomlassító „fekvőrendőr” elhelyezésével  kapcsolatos  
kérelme

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Szelid,  IV.  utca  lakóinak 
fekvőrendőr  elhelyezésével  kapcsolatos  kérelmét,  és  úgy dönt,  hogy nem támogatja 
fekvőrendőr elhelyezését a Dunapataj, Szelid 4464/4 hrsz-ú, glóbusz mögött található 
útra. 

Felelős: -
Határidő: -
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt, 
kérelmezőket,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
közterület-felügyelőt (kérelmező értesítése)
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 

Tárgy: Dunapataj-Szelid telekalakítási kérelme

Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 

Kocsis Károlyné képviselő: Hol találhatók ezek a telkek?

Dusnoki Csaba polgármester: A szolgáltatóházzal szemben, egészen a kis kempingig. Átadom 
a szót a jegyző úrnak kiegészítésre. 

Botykai  János jegyző: Az építési telekalakítási  törvény alapján 8 telek fölött  telekalakítási 
tervet  kell  készíteni.  Most  erről  beszélünk,  és  nem  konkrét  telekmegosztási  tervről.  A 
telekmegosztási terv elkészítése minden tulajdonosi közösségnek a saját feladata és költsége 
lesz. Ez alapján nekünk rendezési terv tervezővel kell  ezt a tervet elkészíttetnünk. Kérem, 
hogy az eddigi terveket készítő Építészműhely Kft-t bízza meg a képviselő-testület a tervek 
elkészítésével. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  bizottság 
határozatát elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 138/2008. határozat 
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Tárgy: Dunapataj, Szelidi-tó telekalakítási terve elkészíttetése (4468-4474 hrsz.) 

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  támogatja  a  Dunapataj-Szelid  4468-4474 
hrsz-ú telkek telekalakítási tervének elkészítését azzal, hogy a telekalakítások a jelenlegi 
önkormányzati  és  magántulajdonosi  telekviszonyok  figyelembe  vételével  kerüljenek 
kialakításra úgy, hogy valamennyi érdekelt viselje az utak kialakításának területi terheit. 
A telekkialakítási tervvel kapcsolatos költségeket területarányosan kell finanszírozni. A 
telkek  megosztását  ezt  követően  helyrajzi  számonként  is  engedélyeztethetik  a 
tulajdonosok.  A megosztási  költségeket  területarányosan kell  viselni,  amennyiben az 
önkormányzat tulajdonosként érintett.
A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy az Építészműhely Kft-nél  rendelje 
meg a telekalakítási tervet. A terv alapja a Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 
által támogatott rendezési elv és rajz. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 30
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
műszaki ügyintézőt, (tervezői megbízás)
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. szeptember 26. 

Tárgy: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság előterjesztései

Tárgy: Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézkedési tervének elfogadása

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Szabó Lászlónak. 

Szabó  László  Oktatási,  Művelődési  és  Sport  Bizottság  elnöke: Ismertetem  bizottságunk 
határozatát. 

Dusnoki Csaba polgármester: A terv 266 oldal terjedelmű, aki igény tart rá, annak e-mailben 
át  tudjuk  küldeni.  Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  bizottság  határozatát  
elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 139/2008. határozat

Tárgy: Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézkedési tervének elfogadása
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H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Kalocsa Kistérség 
Többcélú Társulása közoktatási intézkedési tervét. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatról értesítse a Társulást. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
Kalocsa Kistérség Többcélú Társulását,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
ügyviteli csoportot (értesítés) 
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző 
Határidő: 2008. szeptember 26. 

Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén a nyílt ülést berekesztem. 

Kmf.

Dusnoki Csaba Botykai János 
polgármester jegyző


