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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. október 30-án 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

Meghívottak: Bosznayné dr. Rákóczy Rozália Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagja
Dávid János Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője
dr. Tóth Mónika háziorvos
dr. Váradi Beáta háziorvos
Tomolik János Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagja
Sztojanovics Istvánné pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető

Dusnoki  Csaba  polgármester: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja  az  ülés 
határozatképességét, 12 fő, ismerteti a napirendet, és az ülést megnyitja. Javasolja az egyebek 
napirend közé felvenni az alábbiakat: az iskola-felújítási pályázat 2. fordulójához szükséges 
nyilatkozatok megtárgyalása, TÁMOP 3.1.4 pályázat elkészítésére pályázatíró kiválasztása,
Javaslatot tesz zárt ülés tartására személyi ügy és vagyonnal való rendelkezés kapcsán.

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 község egészségügyi helyzete

3.) A képviselő-testület szociális és népjóléti feladatainak értékelése

4.) Szelidi üdülési szezon kiértékelése

5.) 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

6.) Egyebek
- A 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.14.) rendelet módosítása
- A lakások bérletéről szóló 7/2006.(V.08.) rendelet módosítása
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- Az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2005.(XI.28.) rendelet módosítása
- Dunapataj, Kalocsai út 2. sz. alatti bérlakások ügye
- 66/2008. és a 111/2008. sz. határozat kiegészítése (gépkocsi pályázat, művelődési ház 

pályázat)
- TÁMOP-3.1.4. pályázat elkészítésére pályázatíró kiválasztása
- Iskola-felújítási pályázat 2. fordulójához szükséges nyilatkozatok megtárgyalása
- Szelidi WC-k felújítása 
- Bizottsági előterjesztések megtárgyalása

 
1. sz. napirend tárgyalása

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: A LEADER pályázat  kapcsán arról tudok beszámolni,  hogy 
2.087.644.485 Ft  támogatást  nyert  a  2007-2013.  közötti  időszakra a  2007-ben megalakult 
Leader  csoportunk,  amely  26  önkormányzatot  foglal  magában.  2008.  október  15-én 
megjelentek a támogatási rendeletek is, amelyek a  www.umvp.eu honlapon  megtekinthetők. 
A vidékfejlesztés III. és IV. tengelye lesz támogatva ebből a több mint 2 milliárd forintból. A 
támogatásnak 4 célterülete van: vidéki örökség megőrzés; falumegújítás, fejlesztés; turisztikai 
vonzerő növelés; mikrovállalkozások fejlesztése. A pályázatokat 2008. november 30-ig lehet 
benyújtani.  Ezt  követően  minden  évben  május  1.  és  május  30,  illetve  szeptember  1.  és 
szeptember 30. között lehet pályázatot benyújtani. Az elszámolástól számított 90 napon belül 
kapja  meg  a  kedvezményezett  összeget  a  pályázó.  Azt  fontos  megjegyezni,  hogy  ezen 
pályázatok teljes mértékben utófinanszírozottak. Az önkormányzat által benyújtott pályázatok 
nettó  100%  finanszírozottak,  tehát  az  Áfát  (20%)  nem  támogatja.  A  vállalkozóknál  a 
támogatás  mértéke  40-60%  között  mozog.  Amennyiben  a  LEADER  programmal 
kapcsolatban bárkinek kérdése van, a hivatalban Balogh Edit kolléganőnkhöz fordulhatnak. 
Bízunk benne, hogy pályázataink sikeresek lesznek. 

Az  51-es  út  felújításával  kapcsolatban  Dunapataj  belterületén  belül  folyik  a 
közműáthelyezésekkel kapcsolatos tervezési eljárás, illetve elbontottuk a Kalocsai út 57. szám 
alatti  ingatlant.  Novemberben  a  Zrínyi  utca  és  a  szelidi  út  kereszteződésénél  lévő  ház 

http://www.umvp.eu/
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udvarrészében  lévő  fák  kivágása  következik.  Örömmel  mondhatom,  hogy  a  NIF  Zrt.  a 
megkötött szerződések alapján átutalta a pénzt az önkormányzatnak. 

Árverésen  megvásároltuk  a  Béke  téri  ingatlant  1.000.000  Ft  értékben,  amelynek  további 
hasznosításáról dönteni kell.

Turisztikai desztinációs szervezet létrehozására pályáztunk Kalocsával és Hajóssal közösen. 
Azért  pályáztunk  közösen,  mert  a  pályázatban  előírt  kötelező  vendégforgalmat  csak  ezen 
települések  összefogásával  tudjuk  teljesíteni.  Úgy  néz  ki,  hogy  ez  alapja  lesz  minden 
turisztikai pályázatnak. A pályázat elbírálása novemberben várható.

Bűnmegelőzési pályázatot nyújtottunk be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz 3,5 
millió Ft értékben, 350.000 Ft önrésszel Dunapataj közbiztonságának javítására. A pályázat 
keretén belül főleg térfigyelő kamerákat szereznénk be, illetve a polgárőrség megerősítését 
szeretnénk megoldani.

Több  sikeres  pályázatról  is  szeretnék  beszámolni.  A Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési 
Minisztériumtól  8.392.000  Ft  nettó  összegben  nyertünk  egy  8+1  fős  kisbuszt,  amely 
leválthatja a 10 éves Mazda gépkocsinkat. Ma délelőtt is ez ügyben tárgyaltunk. Jelenleg a 
közbeszerzés  kiírása  van  folyamatban.  Bízunk  benne,  hogy  a  gépkocsinkat  az  első 
negyedévben le is tudjuk cserélni.
Az  óvoda  több  mint  2.600.000  Ft-ot  nyert  teljesítménymotivációs  pályázaton,  amelyhez 
ezúton is gratulálunk. 
A Duna-Mecsek Területfejlesztési  Alapítványtól  5.500.000 Ft-ot nyertünk az úthálózatunk 
fejlesztésére beadott pályázatunkon. 
Az elmúlt hónapban közel 17 millió Ft-tal lett gazdagabb Dunapataj. 

Megkaptuk a támogató levelet  az idén tavasszal beadott  TIOP pályázatunkra is,  amely az 
iskolai informatikai infrastruktúrafejlesztésről szól. A pontos összeg 1-2 hónapon belül derül 
ki a közbeszerzés lezártával. Ennek a körülbelüli értéke 20 millió Ft. 

A szelidi kerékpárút - amely már nem garanciás – felújítása megtörtént, ebben köszönöm a 
jegyző úr segítségét.  A kerékpárút szelidi szakaszának kiépítése folyik. Ezzel kapcsolatban 
olyan  problémák  jönnek  elő,  amelyek  a  tervezéskor  nem  voltak  előre  láthatóak. 
Előreláthatólag két hét múlva sor kerülhet a szelidi és a dunapataji szakasz műszaki átadására. 
Még  ezt  követően  valósul  meg  a  füvesítés,  fásítás  és  az  információs  táblák  kihelyezése, 
amelyek szükségesek a pályázatban foglaltak szerint. 

Örömmel számolok be arról, hogy a napközis konyha felújítása is megtörtént közel 5 millió Ft 
értékben. 

Az egészségház felújítása is elkészült, most van az elszámolás a VÁTI Kht-val. 

Jelenleg  az  Ady  Endre  utcai  árok  megépítése  folyik.  Köztudott,  hogy  amennyiben  a 
ároképítés nem fejeződik be a holnapi napig, akkor a pályázati támogatást nem tudjuk igénybe 
venni. Jelenleg az ároképítés 95%-os készültségben van. 

Köszönetet  mondok  Erdélyi  Zoltánnak,  aki  a  református  temetőben  a  gémeskút  körüli 
járdaszakaszt saját pénzén kiépítette; illetve Cselik Sándornénak és Krizsán Mihálynak, akik 
szép virágokkal ajándékozták meg az önkormányzatot. 
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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: Átruházott  hatáskörömben  egy  alkalommal  10.000  Ft,  egy 
alkalommal 5000 Ft segélyt biztosítottam.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy bérbeadásra került a Dunapataj, Ordasi u. 24-3. sz. 
alatti volt szikvíz üzem. A bérleti idő 2008. október 1-jétől 2008. november 30. napjáig tart. A 
bérleti díj összege 10.000 Ft. 

Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy október 27-29. között 3 nap szabadságot 
vettem ki. 

Átadom a szót az Ügyrendi  és Szociális  Bizottság elnökének,  hogy a bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntéseit ismertesse.

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-testületet  egyhangú  12  igen  szavazattal,  határozathozatal  nélkül  elfogadta  a 
beszámolót.

2. sz. és 3. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: A község egészségügyi helyzete, a képviselő-testület szociális és népjóléti feladatainak 
értékelése

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

Dusnoki Csaba polgármester: Úgy érzem, hogy az orvosokkal való kapcsolatunk pozitív. A 
lakosságtól  csak pozitív  visszajelzéseket  hallok  az  orvosok  tevékenységével  kapcsolatban. 
Köszönöm  a  háziorvosaink  munkáját.  Nagyon  örülök  annak,  hogy  a  beszámolóban 
megemlítésre  került  az  is,  hogy  milyen  az  orvosok  munkakörnyezete.  Az  önkormányzat 
anyagi helyzetéhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy az együttműködés korrekt 
legyen. Átadom a szót képviselő-társaimnak.   

Kothencz József képviselő: A telefonos bejelentkezéssel kapcsolatban merült fel probléma. 
Amikor a háziorvosokkal megállapodást kötöttünk, úgy emlékszem arról volt szó, hogy a 16 
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óráig dolgozóknak módjuk és lehetőségük lesz arra, hogy bejelentkezés alapján 16 és 17 óra 
között is felkereshessék a háziorvosukat. Lehetne-e hallani arról, hogy ez hogyan működik?  

Dr. Váradi Beáta háziorvos: Általában hónapok is eltelnek, mire ilyen irányú kérés érkezik. 
Gyakorlati  szempontból utoljára a tavasszal kerültem olyan szituációba, hogy 16 óra utáni 
ellátást kértek. Ma 16 órára is egyeztettek velem időpontot. Tehát felmerül ilyen helyzet, csak 
ritkán van rá igény.

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom, hogy a 3. napirendi pontot 
- amely az egészségüggyel összefügg - is e napirend keretében tárgyaljuk. Átadom a szót az 
Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének. 

Dr. Iván Katalin bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság 2008. október 22-én 
tartott  ülésén  megtárgyalta  és  elfogadásra  javasolja  a  beszámolókat.  Tájékoztatnám  a 
lakosságot,  hogy az  influenza  elleni  védőoltás  ingyenes,  melyre  idén  is  van  lehetőség,  a 
háziorvosok várják betegeiket. Bizottságunk elégedett, semmilyen panasz nem érkezett hozzá 
az egészségüggyel kapcsolatban. Bizottságunk télen tüzifát biztosított a rászorulóknak, több 
család jutott így tüzelőhöz. Idén télen is tervezi bizottságunk a faosztást.  

Dusnoki  Csaba  polgármester: Ismételten  megköszönöm  mindenkinek  a  munkáját. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolókat elfogadja-e? 

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

4. sz. napirend tárgyalása 

Tárgy: Szelidi üdülési szezon kiértékelése

Előterjesztő: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője
                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Az  írásos  anyagot  a  képviselők  megkapták,  a  bizottságok 
tárgyalták. Átadom a szót intézményvezető úrnak. 

Dávid  János  Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézmény  vezetője: Kiegészítést  nem 
kívánok tenni. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a képviselő-társaimnak. 

Kocsis  Károlyné  képviselő: Kérem,  hogy a  szelidi  kiadások megtakarítását  értelmezze  az 
intézményvezető. 

Dávid János intézményvezető: Mire gondol képviselő asszony? 

Kocsis  Károlyné  képviselő: A kiadási  megtakarítás  pozitív mérlegére.  Miből származott  a 
megtakarítás? 



6

Dávid János intézményvezető: Ez nagyobb részt személyi juttatás és járulékok maradványa, 
amelyet közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásával sikerült elérni. 

Kocsis Károlyné képviselő: Ezek szerint a szelidi mérleg pozitívnak értékelhető?

Dusnoki Csaba polgármester: Így van. 

Nagy  Gyula  alpolgármester: A  karszalagos  strandbelépő  bevezetése  mennyire  volt 
eredményes?

Dávid  János  intézményvezető: Ez  egy újdonság  volt  Szeliden,  a  bevezetése  nem is  ment 
zökkenőmentesen. Az első néhány hét után elfogadták ezt a megoldást. Javaslom továbbra is 
ezt  a  megoldást,  amely  lényegesen  könnyebbé  tette  a  strandon  illegálisan  tartózkodók 
kiszűrését. Véleményem szerint ez egy hatékony módszer. 

Kocsis Károlyné képviselő: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy szelidi ad-hoc bizottság 
a szelidi vállalkozókkal megbeszélést tartott a szelidi szezon értékelésével kapcsolatban. Ezen 
a megbeszélésen képviselő-társaim közül az ad-hoc bizottsági tagok vettek részt. Szelidet úgy 
tartjuk számon, mint Dunapataj nagy lehetősége, de egyben terhe is, mert az önkormányzatra, 
hivatalra  nem  mindennapi  terheket  ró.  Ez  a  megbeszélés  félig-meddig  mondható 
eredményesnek. A megbeszélésen elhangzott építő jellegű kritikákban több megalapozottság 
is  volt.  A  Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézmény  vezetője  azt  írja,  hogy  ezzel  a 
munkarenddel, munkaerő készlettel nem igen lehet fokozni az üdülőterület rendjét, ápoltságát. 
A  leírtakkal  nem  tudok  teljes  mértékben  egyetérteni,  holott  eléggé  tisztában  vagyok  a 
nehézségekkel, ami ezen a megbeszélésen is kiderült. Minden évben elég jelentős fejlesztés 
történt  Szeliden,  most  is  történik.  Nem  időjárás  függvénye  volt  az,  hogy  nem  volt  elég 
látogató. A vállalkozók által felvetett  problémák a következők: infrastruktúra, közterületek 
gondozottsága,  programokat  kell  szerveznünk azért,  hogy Szelid  ne legyen  unalmas hely. 
Javaslom,  hogy  az  ad-hoc  bizottság  foglalkozzon  egy  hatékonyabb  idegenforgalmi 
szervezéssel, egy hatékonyabb, jobban szervezett munkával. Az is felmerült, hogy kellene egy 
olyan  személy,  aki  Szelidért  felelős,  és  az  ottani  munkákat  irányítja.   A  Szelidi 
Természetbarátok  Egyesülete  az  idén  is  szándékozik  anyagi  segítséget  nyújtani  Szelid 
körülményeinek a javítására. Az ezzel kapcsolatos részleteket megbeszélem Dávid Jánossal. 

Dávid  János  intézményvezető: Felkészülhetünk  a  szelidi  szezonra  lehetőségeinkhez, 
eszközeinkhez  mérten  bármennyire,  de  azt  nagyon  nehéz  előre  megjósolni,  hogy mennyi 
vendégünk lesz.  Az  idei  évben három héten  keresztül  kánikula  volt,  de  hétvégére  sajnos 
elromlott az idő, ez látszódik a strandbelépőjegy bevétel kiesésén is. A Holdfény tábornál lévő 
bevétel is kiesést jelent. A Holdfény tábor esetében egy elavult, korszerűtlen épületről van 
szó,  amelynek  felújítását  meg  kell  valósítani.  Egyre  kevesebb  igény  van  az  ilyen 
komfortokozatú szálláshelyek iránt. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a képviselő-
testület  erre  az  épületre  pénzt  forgasson  vissza.  A  tó  vízminősége  egész  szezonban 
kifogástalan  volt.  A nádvágás  örökös  téma,  amely  rövidesen  újra  a  képviselő-testület  elé 
kerül.  Nem  találtunk  olyan  nádvágót,  aki  felelősséggel  levágná  a  nádat  a  következő 
szezonban. Visszautasítanám a Szeliddel  kapcsolatos megbeszélésen elhangzott  kijelentést, 
hogy Szelid állapota tragikus, és kezelhetetlen. Úgy gondolom, hogy vak az, aki nem látja 
Szelid fejlődését.  

Kocsis  Károlyné  képviselő: A  megbeszélésen  a  tragikus  és  kezelhetetlen  kifejezés  nem 
hangzott el. 
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Dávid János intézményvezető: Lehet, hogy nem szó szerint hangzott el. 

Kocsis  Károlyné  képviselő: Lehet,  hogy  voltak  megalapozatlan  vélemények.  Ugyanakkor 
voltak megalapozott vélemények is, és a vélemények többsége építő kritikával érkezett. 

Kothencz József képviselő: A strandon 4000 jeggyel  kevesebbet  adtak el,  mint  2007-ben. 
Javaslom, hogy a bizottság vizsgálja meg azt, hogy jó-e az, hogyha egy kilométeres szakaszon 
fizettetünk a vendégekkel, a tó többi szakaszán pedig ingyen lehet fürdeni. 

Dusnoki Csaba polgármester: Az időjárás miatt tudható be ez a kiesés a strandbelépő jegyek 
vonatkozásában. Az üdülőnk korszerűsítésével egyetértek.  A meghívott  szelidi vállalkozók 
1/3-a vett részt a megbeszélésen, és a megjelentek között volt olyan vállalkozó is, aki azt sem 
tudta, hogy ki végzi a szilárd hulladékszállítást Szeliden. A programokkal kapcsolatban annyit 
mondanék, hogy az idén sokkal több programot próbáltunk Szelidre hozni,  mint a tavalyi 
évben. Máshol sem az önkormányzat finanszírozza a rendezvényeket. 

Szabó László képviselő: Úgy látom, hogy a Szeliddel kapcsolatos PR megrekedt a 60-as,  
70-es évek szintjén. Meg kell keresni azokat az új típusú csatornákat, amellyel Szelid üzenetét 
el lehetne juttatni a nagyközönségnek, ilyen pl. az Internet adta lehetőség. A fiatalokat kellene 
megmozdítani Szelid népszerűsítése érdekében. 

Dávid János intézményvezető: A szelidi vállalkozóktól nagyon sok hasznos tanácsot kapok a 
szezon alatt,  de anyagi  segítséget  csak  a  Szelidi  Természetbarátok Egyesületétől,  amelyet 
ezúton is megköszönök. A strandbelépők alakulásába két dolog is közrejátszott, az egyik le 
van írva, a másik pedig az, hogy a Holdfény tábor szállásdíjaiba a strandbelépő is be van 
építve.

Kocsis Károlyné képviselő: Talán nem lesz eredménytelen, hogy a szelidi ad-hoc bizottság 
működik.  Javaslatom  az  lenne,  hogy  a  Szeliddel  kapcsolatos  jövőbeni  koncepcióból 
valósítsuk meg azt, amit meg lehet valósítani. 

Bosznayné  dr.  Rákóczy Rozália  Oktatási,  Művelődési  és  Sport  Bizottság tagja: Szelidnek 
rendszeres  látogatója  vagyok,  és  azt  látom,  hogy  az  önkormányzat  dolgozói  mindent 
megtesznek Szelid rendbetétele érdekében, csak a dohányosokkal kellene valamit kezdeni, 
hogy  ne  dobálják  el  a  csikkeket.  Nagyon  szépen  haladunk  előre  Szelid  jobbá,  szebbé 
tételében. El kell  azon gondolkodni,  hogy a kempinggel és az üresen álló épületekkel mit 
lehet kezdeni? A nyár folyamán nagyon sok vendéget hoztam a Szelidi-tóra, akik meg voltak 
elégedve a strandjegyek árával, illetve azzal, hogy nincs parkolási díj. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót alpolgármester úrnak. 

Nagy Gyula alpolgármester: A körülményekhez képest elfogadható évet zárt a szelidi szezon. 
Kérjünk  földhivatali  kijelölést,  hogy  hol  van  az  önkormányzat  tulajdoni  határa,  annak 
érdekében, hogy gyalog és kerékpárral is járhatóvá tegyük a tó körüli területet. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést 
elfogadja-e? 
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A  képviselő-testület  egyhangú  12  igen  szavazattal,  határozathozatal  nélkül  elfogadta  az 
előterjesztést. 

5. sz. napirend tárgyalása 

Tárgy: 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: polgármester
                  (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki  Csaba  polgármester: Ismertetem  az  előterjesztést.  Megkérdezem  a  képviselő-
testületet, hogy a 2009. évi ellenőrzési tervet elfogadja-e? 

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

Szám: 146/2008. határozat

Tárgy: A 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési 
tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 

6. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: Egyebek

Tárgy: A 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.14.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester
                  (írásbeli előterjesztés csatolva) 

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

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A rendeletmódosítás arról szól, hogy az állami 
támogatások,  a  negyedéves  pénzmozgások  beépítésre  kerülnek  a  költségvetésünkbe.  Jelen 
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alkalommal  harmadszor  módosítjuk  a  rendeletünket.  Bizottságunk  elfogadásra  javasolja  a 
rendeletmódosítást. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  költségvetésünk  547.162.000  Ft-ról  indult,  most  
858.931.000  Ft-nál  tartunk.  A  17  millió  Ft-os  tartalékunk  nagy  része  már  le  van  kötve. 
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
20/2008.(XI.01.) rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008.(II.14.) rendelet módosításáról

Dunapataj  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  –  többször 
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  –  módosított  –  217/1998.(XII.30.) 
Kormányrendeletben  meghatározottakat  –  az  1/2008.(II.14.)  számú,  a  2008.  évi 
költségvetésről alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2008. évi költségvetése

1.§

A költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 858.931 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 858.931 ezer forintban állapítja meg.

2.§

II. A költségvetési kiadások

(1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 
következők szerint határozza meg: 

Működési kiadások előirányzata összesen: 583.670 e Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 294.275 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 94.237 e Ft
- dologi jellegű kiadások 144.837 e Ft
- szociális ellátás keretében nyújtott támogatások: 44.713 e Ft
- szervezeteknek nyújtott támogatások: 2.960 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás 2.648 e Ft

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 247.391 e Ft
Ebből:
- a beruházások előirányzata: 209.432 e Ft
- felújítás előirányzata: 36.010 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás: 1.949 e Ft
(3. sz. mellékletben részletezettek szerint)

3.§

A költségvetési rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat általános tartaléka: 17.722 e Ft”

4.§

IV. A költségvetési létszámkeret

A költségvetési rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszám-előirányzatát:
131,5 fő-ben állapítja meg.”

Záró rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba. 

(2) A költségvetési rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(2) A költségvetési rendelet 2, 3, 4, 14. és 15. számú melléklete helyébe sorrendben az e 
rendelet 1, 2, 3, 5. és 4. számú melléklete lép.”

Dunapataj, 2008. október 30.

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző
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1. sz. melléklet
(2. számú melléklet az 1/2008. (II.14.) számú rendelethez)

Az önkormányzat 2008. évi költségvetés tervezett bevételei forrásonként,  költségvetési szervenként működési és felhalmozási cél szerint

                                                                                                                                                                                                          Adatok ezer Ft-ban
S 
o 
r 
sz 
á 
m

         
 Bevételi forrás megnevezése

Polgármesteri Hivatal DKT Óvodája, ált.-és  
művészeti iskolája 

Településgazdálkodási
Intézmény

Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat

önálló gazd. jogkörű részben önálló gazdasági jogkörű

Önkormányzat
összesen

Módosí-
tott

Javasolt
Mód.

Módo-
sított

Módo-
sított

Javasolt
mód.

Módo-
sított

Módo-
sított

Javasolt
mód.

Módo-
sított

Módo-
sított

Javasolt
Mód.

Módo-
sított

Módo-
sított

Javasolt
mód.

Módo-
sított

előirányzat

1/1 Egyéb saját bevétel 1148 1148 1673 +1152 2825 50006 50006 52827 +1152 53979
1/2 Áfa bev., visszatérülések 9638 9638 9638 9638
1/3 Hozam és kamatbevételek 1500 1500 1500 1500
1.) Intézményi működési

 bevételek összesen
2648 2648 1673 +1152 2825 59644 59644 63965 +1152 65117

2/1 Magánszem. komm. adója 14000 14000 14000 14000
2/2 Idegenf.adó tartózk.után 3200 3200 3200 3200
2/3 Idegenf.adó épület után 24000 24000 24000 24000
2/4 Iparűzési adó 30000 30000 30000 30000

Helyi adók összesen 71200 71200 71200 71200
2/5 Szja helyben maradó rész 15469 15469 15469 15469
2/6 Jövedelmkülönbség mérs. 96485 -1847 94638 96485 -1847 94638
2/7 Gépjárműadó 22000 22000 22000 22000
2/8 Termőföld bérbead.jöv.adó 100 100 100 100

Átengedett közp.adók össz. 134054 -1847 132207 134054 -1847 132207
2.9 Bírságok, pótlékok 600 600 600 600
2.10 egyéb sajátos (lakbér) 2042 2042 2042 2042
2.) Önk. sajátos műk. bev.össz. 205854 -1847 204007 2042 2042 207896 -1847 206049
I. Működési bevételek

Összesen: (1 + 2) 208502 -1847 206655 1673 +1152 2825 61686 61686 271861 -695 271166
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1. számú melléklet / 2. oldal

                                                                                                                                                                                                         Adatok ezer Ft-ban
S 
o 
r 
sz 
á 
m

         
 Bevételi forrás megnevezése

Polgármesteri Hivatal DKT Óvodája, ált.-és  
művészeti iskolája 

Településgazdálkodási
Intézmény

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

önálló gazd. jogkörű részben önálló gazdasági jogkörű

Önkormányzat
összesen

Módo-
sított

Java-
solt

mód.

Módo-
sított

Módo-
sított

Javasolt
Mód.

Módo-
sított

Módo-
sított

Java-
solt

mód.

Módo-
sított

Módo-
sított

Java-
solt

mód.

Módo-
sított

Módo-
sított

Javasolt
mód.

Módo-
sított

előirányzat
1. Normatív támogatás 205978 +840 206818 759 +204 963 206737 +1044 207781
2. Közcélú foglalkoztatás 8194 +1604 9798 8194 +1604 9798
3. Normatív kötött felh. tám. 609 609 609 609
4. Szociális ellátások 24565 +7126 31691 24565 +7126 31691
5. Prémiumévek  Társulás 5168 5168 5168 5168
6. Bérpol.intézk.  Társulás 5116 +418 5534 5116 +418 5534
7. Bérpol.int. PH , DTI 3430 +360 3790 3430 +360 3790
8. 2007. évi 13. h. illetm. 10584 10584 10584 10584
9. Egyéb központi támogatások +7615 7615 +7615 7615
10. Utfelújítás pályázat 5053 5053 5053 5053
11. „Pataj Net” Bm önerőalap 2133 2133 2133 2133
II.) Közp.  támogatás össz. 270830 +17963 288793 759 +204 963 271589 +18167 289756
1. Ingatlanértékesítés 15583 15583 15583 15583

III. FELHALMOZÁSI  ÉS 
TŐKEJELL.  BEVÉTELEK.

15583 15583 15583 15583

1. mezőőr támogatása 1200 1200 1200 1200
2. TB.alaptól átvett (védőnőre) 4756 4756 4756 4756
3. Közhasznú foglalk. tám. 5358 +1878 7236 +902 902 5358 +2780 8138
4. Géderlak Ordas önk.hj. 269 269 269 269
5. Kalocsa Kistérségtől átvett 13730 +510 14240 13730 +510 14240
6. Működésre átvett egyéb tám. 1541 +2661 4202 930 +1990 2920 +135 135 2471 +4786 7257
7. Fejlesztésre átvett tám. 150249 +3500 153749 +300 300 150249 +3800 154049

IV. Támogatásért. műk.  bev. 157746 +6161 163907 14929 +2800 17729 5358 +1878 7236 +1037 1037 178033 +11876 189909
V. Támog. kölcsönök visszatér. 49 49 49 49

Bevételek összesen: 637127 +22277 659404 16602 +3952 20554 82627 +1878 84505 759 +1241 2000 737115 +29348 766463
Előző évi pénzm.igénybev. 75644 75644 8393 8393 8366 8366 65 65 92468 92468
Bevételek mindösszesen: 712771 +22277 735048 24995 +3952 28947 90993 +1878 92871 824 +1241 2065 829583 +29.348 858931

1/a. sz. melléklet
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(2/a sz. mellékelt a 1/2008.(II.14) számú rendelethez)
Az önkormányzat 2008 évi költségvetésének tervezett bevételei forrásonként,  címek és alcímek szerinti bontásban

                                                                                                                                                                                                                                                            Adat
ok ezer Ft-ban

         
 

Bevételi forrás megnevezése

Intézményi működési bev.
Helyi adóbevételek

Átengedett közp.adók
Központi támogatások,

Felhalmozási jellegű bev.

Bírság,pótlék
Egyéb sajátos bevételek

Kölcsönök visszatér.

Támogatásértékű
 bevételek Kiadások összesen

Módosí-
tott

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

Módosí-
tott

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

Módosí-
tott

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módosí-
tott

Javasolt
módosí-

tás

Módosított Módosított Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

                                                   E l ő i r á n y z a t

1. Polgármesteri Hivatal
1.1 Igazgatási feladatok 2000 2000 49 49 108 +3500 3608 2157 +3500 5657

Önk.-i választások elszámol. 596 596 596 596
1.3 Közterületfelügyelet
1.4 Mezőőri feladat 1200 1200 1200 1200
1.5 Saját ingatlanhasznosítás 648 648 140619 140619 141267 141267
1.8 Pénzbeli szociális ellátás 837 +2661 3498 837 +2661 3498
1.10 Központi költségvetésből sz. 382784 +16116 398900 382784 +16116 398900
1.11 Helyi adózással kapcsolatos 93900 93900 93900 93900
1.12 Eü. Feladatra átvett tám. 4756 4756 4756 4756
1.12 Családsegítés és gyerm.jól.

Útépítés 9630 9630 9630 9630
Polg. Hivatal összesen: 2648 2648 476684 +16116 492800 49 49 157746 +6161 163907 637127 +22277 659404

2. DKT Ált.-és Műv. Iskolája
Az előirányzatok részletes megbontását a rendelet 4. számú 
melléklete részletezi. 

2.1                               Dunapataj 847 +1152 1999 3570 +2290 5860 4417 +7394 11811
2.2 Géderlak 688 688 6950 6950 7638 7638
2.3 Ordas 138 138 4409 +510 4919 4547 +510 5057

Bevételek összesen: 1673 +1152 2825 14929 +2800 17729 16602 +3952 20554
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1/a melléklet 2. oldal

Adatok ezer Ft-ban
         

 
Bevételi forrás megnevezése

Intézményi működési bev.
Helyi adóbevételek

Átaengedett közp.adók
Központi támogatások,
Felhalmozási jellegű

Bírság,pótlék
Egyéb sajátos bevételek

Kölcsönök visszatér 

Támogatásértékű 
bevételek

Önkormányzat
összesen

Módosí-
tott

eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

Eizat

Módosí-
tott

eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módosí-
tott

eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módosí-
tott

eizat

JavasoltM
ódosí-tás

Módosí-tott
Eizat

3. Településgazdálkodási Int.

3.1 Intézményell. Kisegítő szolg. 4122 4122 4122 4122
3.5 Piac, vásári feladatok 100 100 100 100
3.6 Saját ingatlanhasznosítás 15496 15496 15583 15583 2042 2042 33121 33121
3.7 Közhasznú fogalalkoztatás 5358 +1878 7236 5358 +1878 7236
3.14 Szelidi üdülőterület működt.. 18452 18452 18452 18452
3.15 Étkeztetés  óvoda 1376 1376 1376 1376
3.15 Étkeztetés  iskola 1892 1892 1892 1892
3.15 Étkeztetés felnőtt 4476 4476 4476 4476
3.15 Étkeztetés nappali szoc. Ell. 2212 2212 2212 2212
3.15 Étkeztetés szociális ellátottak 4572 4572 4572 4572
3.17 Erdőgazdálkodási feladatok 1996 1996 1996 1996
3.19 Házi szociális gondozás 100 100 100 100
3.20 Város és községgazdálkodás 4850 4850 4850 4850

Településgazdálk.Int.össz.: 59644 59644 15583 15583 2042 2042 5358 +1878 7236 82627 +1878 84505

4. Helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

759 +204 963 +1037 1037 759 +1241 2000

Önkormányzat bevételei
Mindösszesen: (1+2+3+4)

63965 +1152 65117 493026 +16320 509346 2091 2091 178033 +11876 189909 737115 +29348 766463
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2. számú melléklet
(3. számú melléklet az 1/2008.(II.14.) számú rendelethez

 Az önkormányzat 2008. évi költségvetés tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként önálló és részben önálló költségvetési szervenként  
                                                    Ezer forintban

so
rs

zá
m

Megnevezés

Polgármesteri 
Hivatal

DKT Óvodája, Ált.-és  
Műv.iskolája

Településgazdál-kodási 
Intézmény

Helyi Cigány 
Kisebbségi  

önkormányzat
önálló gazd.jogkör Részben önállóan gazdálk. jogkörű

Önkormányzat
összesen

Módo-
sított
eizat

Java-solt
mód.

Módo-sított Módo-
sított
eizat

Java-
solt

mód.

Módo-
sított
eizat

Módo-
sított
eizat

Javasolt
mód.

Módo-sított
eizat

Módo-
sított
eizat

Java-
solt

mód.

Módo-
sított
eizat

Módo-sított
eizat

Javasolt
mód.

Módo-sított
eizat

1. Személyi jellegű kiadás 67014 +279 67293 158578 +3467 16204
5

60998 +3241 64239 204 +494 698 286794 +7481 294275

2. Munkaadót terhelő járulékok 21370 +533 21903 50435 +1023 51458 19584 +1053 20637 +239 239 91389 +2848 94237
3. Dologi jellegű kiadások 42060 +2000 44060 31002 +4455 35457 64052 +190 64242 570 +508 1078 137684 +7153 144837
4. Szoc. ell. keretében nyújtott tám. 35380 +9333 44713 35380 +9333 44713
5. Szervezeteknek nyújtott támog. 2000 +960 2960 2000 +960 2960
6. Működési célú pénzeszk.átadás 1013 +385 1398 50 50 1063 +385 1448
7. Ordas önkorm. Műk. Célú tám. 1200 1200 1200 1200

I. Működési kiadás összesen: 17003
7

+13490 183527 240015 +8945 24896
0

144634 +4484 149118 824 +1241 2065 555510 +28160 583670

1. Beruházás 206759 -933 205826 131 +432 563 1443 +1600 3043 208333 +1099 209432
2. Felújítás 35192 -1399 33793 292 292 1540 +385 1925 37024 -1014 36010
3. Egyéb  fejlesztési  célú  kiadás 

(4.sz.mellékletben részletezve)
1949 1949 1949 1949

II. Fejlesztési célú kiadás összesen: 24390
0

-2332 241568 423 +432 855 2983 +1985 4968 247306 +85 247391

III. Általános tartalék 15434 +1110 16544 1185 -7 1178 16619 +1103 17722

IV. Céltartalék:  
Képv.tiszt.díj, megtakarítás:    1752 e Ft
1 fő tartósan t. védőnői állás:   2123 e Ft
1 fő tartósan t. környezetm.:    1892 e Ft
Lakáscélú tartalékok:
       Ordasi u. 22.                    1648 e Ft
       Ordasi u. 9.                      1358 e Ft
Egyéb önk.lakás:                    1375 e Ft

5767

4381

5767

4381

5767

4381

5767

4381

V. Kiadások összesen: 439519 +12268 451787 241623 +9370 250993 147617 +6469 154086 824 +1241 2065 829583 +29348 858931

Létszámkeret 23 fő 23 fő 63 fő -1 fő 62 fő 47,5 fő - 1 fő 46,5 fő 133,5 fő -2 fő 131,5 fő
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2/a sz. melléklet
(3/a sz. mellékelt a 1/2008(II.14) számú rendelethez)

Az önkormányzat 2008 évi költségvetésének tervezett működési kiadásai kiemelt előirányzatonként, címenként és alcímenkénti bontásban

 
Adatok ezer Ft-ban

         
 

Feladat megnevezése
lé

tsz
ám

   
   

   
 

lé
tsz

Személyi jellegű 
kiadások

Munkaadót terhelő
járulékok

Dologi jellegű 
kiadások

Speciális célú támog.
Támogatásértékű kiad.

Önkormányzat
összesen

Módosí-
tott

Eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

Eizat

Módo-
sított
Eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módosí-
tott

Eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módosí-
tott

Eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módosí-
tott

Eizat

Javasolt
Módosí-

tás

Módosí-
tott

Eizat

1. Polgármesteri Hivatal
1.1 Igazgatási feladatok 18 59222 +188 59410 17187 +60 17247 17539 17539 2213 +385 2598 96161 +633 96794

Önk. Választás lebonyol. 255 255 72 72 269 269 596 596
1.2 Községi rendezvények 2308 2308 2308 2308
1.3 Közterület felügyelet 1 1716 +21 1737 493 +7 500 150 150 2359 +28 2387
1.4 Mezőőri szolgálat 2 2741 +45 2786 855 +14 869 450 450 4046 +59 4105
1.5 Saját ingatlanhasznosítás 1278 1278 1278 1278
1.7 Közvilágítás 14424 14424 14424 14424
1.8 Pénzbeli és term. szoc. ellátás 1772 +444 2216 35380 +9333 44713 37152 +9777 46929
1.9 Szervezetek támogatása 2000 +960 2960 2000 +960 2960

1.11. Védőnői szolgálat 2 3080 +25 3105 991 +8 999 492 492 4563 +33 4596
1.12 Kislabor működtetés 150 150 150 150

Községi utak fenntartása 5000 +2000 7000 5000 +2000 7000
Polgármesteri Hiv. összesen 23 67014 +279 67293 21370 +533 21903 42060 +2000 44060 39593 +10678 50271 170037 +13490 183527

2. DKT Óvodája Ált. és Művészeti Iskolája
Az  előirányzatok  részletes  megbontását  a  rendelet  4.  számú 
melléklete részletezi. 

2.1                   Dunapataj 47 113843 +3122 116965 36212 +913 37125 17712 +3945 21657 167767 +7980 175747
2.2 Géderlak 11 34473 +267 34740 10972 +85 11057 9909 9909 55354 +352 55706
2.3 Ordas 4 10262 +78 10340 3251 +25 3276 3381 +510 3891 16894 +613 17507

Társulás együtt: 62 158578 +3467 162045 50435 +1023 51458 31002 +4455 35457 240015 +8945 248960
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2/a sz. melléklet   2. oldal
(3/a sz. mellékelt a 1/2008(II.14) számú rendelethez)

Az önkormányzat 2008 évi költségvetésének tervezett működési kiadásai kiemelt előirányzatonként, címenként és alcímenkénti bontásban
Adatok ezer Ft-ban

         
 

Feladat megnevezése lé
tsz

ám Személyi jellegű 
kiadások

Munkaadót terhelő
járulékok

Dologi jellegű 
kiadások

Speciális célú támog.
Támogatásértékű kiad.

Önkormányzat
összesen

Módosí-
tott

Eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módosí-
tott

Eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módo-
sított
eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módosí-
tott

eizat

Javasolt
módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

Módosí-
tott

Eizat

Javasolt
Módosí-

tás

Módosí-
tott

eizat

3. Településgazd. Intézmény
3.1 Intézményell.kisegítő szolg. 6,5 11994 +128 12122 3775 +41 3816 6002 6002 21771 +169 21940
3.2 Int.-i vagyon működtetés 6 7697 +111 7808 2455 +36 2491 2674 2674 12826 +147 12973
3.3 Karbantartók 5 7332 +106 7438 2330 +33 2363 1380 1380 11042 +139 11181
3.4 Konyha 5 8999 +133 9132 2807 +43 2850 17717 17717 29523 +176 29699
3.5 Piac, vásári feladatok 50 50 16 16 42 42 108 108
3.6 Saját ingatlanhasznosítás 428 428 428 428
3.7 Közhasznú foglalkoztatás 6 5859 +1422 7281 1980 +456 2436 160 160 7999 +1878 9877
3.8 Közcélú foglalkoztatás 7 6048 +1204 7252 2056 +400 2456 90 90 8194 +1604 9798
3.9 Települési vízellátás 120 120 120 120
3.10 Településtisztasági fel. 0,5 501 +5 506 172 +1 173 18994 18994 19667 +6 19673
3.11 Települési út – járda fennt. 408 408 408 408
3.12 Községi zöldterület gond. 1200 1200 1200 1200
3..13 Belvízelvez. kapcs. feladatok 1592 1592 1592 1592
3.14 Szelidi üdülőterületi feladat 6,5 6042 +9 6051 1994 +3 1997 10210 +190 10400 18246 +202 18448

Ebből: Holdfény tábor 1,5 1503 +9 1512 495 +3 498 4345 4345 6343 +12 6355
            Üdülőterület 5 4539 4539 1499 1499 5865 +190 6055 11903 +190 12093

3.16 Művelődési házak fenntart. 600 600 600 600
3.17 Erdőgazdálkodás feladatok 364 364 364 364
3.18 Idősek napköziotthona 2 3383 +87 3470 1071 +28 1099 685 685 5139 +115 5254
3.19 Házi segítségnyújtás 2 3093 +36 3129 928 +12 940 186 186 4207 +48 4255
3.20 Város és Községgazdálkodás 1200 1200 1200 1200

Településgazd.Int. össz: 46,5 60998 +3241 64239 19584 +1053 20637 64052 +190 64242 144634 +4484 149118

Cigány Kisebbségi önk. 204 +494 698 +239 239 570 +508 1078 50 50 824 +1241 2065

Önkormányzat összesen: 131,5 286794 +7481 294275 91389 +2848 94237 137684 +7153 144837 39643 +10678 50321 555510 +28160 583670



3. számú melléklet
(4. számú melléklet az 1/2008.(II.14.) számú rendelethez)

Az önkormányzat 2008. évi költségvetés felhalmozási kiadásai címek és célok szerinti bontásban
                                                                                                                                                                   Adatok ezer Ft-ban

Beruházás Felújítás Egyéb felhalm. célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen
Módosított

eizat
Javasolt

módosítás
Módosított

eizat
Módosított

eizat
Javasolt

módosítás
Módosított

eizat
Módosított

eizat
Javasolt

módosítás
Módosított

eizat
Módosított

eizat
Javasolt

módosítás
Módosított

eizat
 Polgármesteri Hivatal:
Kerékpárút:  Eu alap tám. 122.635 e Ft 
                Önrész 10%:       13.626 e Ft
  Egyéb ktg. Saját forrás:      1.957 e Ft

138218 138218 138218 138218

Vasút utca 27.sz. ingatlan vásárlás II.részl. 3500 3500 3500 3500
Szelid fejlesztése 4614 -2190 2424 4614 -2190 2424
Szelid térkövezés munkadíj 2076 2076 2076 2076
Belterületi közutak felújítása (önrész) 22137 22137 22137 22137
Béke téri játszótér felúj.(pályázat önrésze) 1399 -1399 - 1399 -1399 -
Kalocsai u.4.sz. konyha fejl (pály.önrésze) 1815 1815 1815 1815
Szelidi 2db illemhely felúj. (pály.önrésze) 1550 1550 1550 1550
Orv.rend. akadálymentesítési pályázat
9.630 e Ft + 1070 e Ft + 546 e Ft+85 e Ft pót.

11246 +85 11331 11246 +85 11331

Orv. Rendelő klíma vásárlás +165 165 +165 165
„Pataj Net” kiépitése:Eu alap tám:  11.298 e Ft
         Bm önerőalap tám.                   2.133 e Ft
Duna-mecsek alapítvány tám.           6.686 e Ft 
előző évi maradvány eu előleg:      13.594 e Ft
Saját forrás maradványa:                  3.321 e Ft

37032 37032 37032 37032

Petőfi 3. Kalocsai 2. tanulm..(1600+192) 1792 1792 1792 1792
Ady E. utcai belvízelvez kiépítése önrész 700 700 700 700
Nefelejcs utcai útfelúj. (5053+5053) 10106 10106 10106 10106
51-esre csatl.utcák felújítása terv. 180 180 180 180
51-essel kapcs. ingatlanvásárlás 5000 5000 5000 5000
Igazg. Számítástechn.esz. irodagép besz. 258 258 258 258
Igazg. Iktatóprogram vásárlás 288 288 288 288
Védőnő számítógép  bővítése 40 40 40 40
Lakossági közműfejlesztési támogatás 13 13 13 13
Duna-menti kerékpárútra átadott 691 691 691 691
Lakásépítési alap tám. 644 644 644 644
Kalocsai tűo. Autó besz. támogatása 601 601 601 601
Béke tér 14. ingatlan vásárlás +1007 1007 +1007 1007

Polgármesteri Hivatal összesen: 206759 -933 205826 35192 -1399 33793 1949 1949 243900 -2332 241568
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3. számú melléklet/2. oldal
(4. számú melléklet az 1/2008.(II.14.) számú rendelethez)

Az önkormányzat 2008. évi költségvetés felhalmozási kiadásai címek és célok szerinti bontásban

                                                                                                                                                                                                                                                        Adatok ezer Ft-ban
Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási cálú 

kiadás
Felhalmozási kiadások összesen

Módosított
eizat

Javasolt
módosítás

Módosított
eizat

Módosított
eizat

Javasolt
módosítás

Módosított
eizat

Módosított
eizat

Javasolt
módosítás

Módosított
eizat

Módosított
eizat

Javasolt
módosítás

Módosított
eizat

Településgazdálkodási Intézmény
Volt gázcsere-telep felújítása 150 150 150 150
JCB munkagép felújítása 1000 1000 1000 1000
Szelid térkövezés anyagköltsége 1135 1135 1135 1135
Konyha átalakítás 200 200 200 200
Konyha főzőüst felújítása (2 db) 390 +385 775 390 +385 775
Intézményell. Szolgálat gázkorszeűsítés 108 108 108 108
Kistraktor vásárlás +1600 1600 +1600 1600

DTI összesen: 1443 +1600 3043 1540 +385 1925 2983 +1985 4968

DKT 
Múzeum tetőfelúj. Pályázat önrésze 292 292 292 292
Múzeum pályázati önrész 131 +300 431 131 +300 431
Erdei iskola pályázat +132 132 +132 132

DKT összesen: 131 +432 563 292 292 423 +432 855

Önkormányzat összesen 208333 +1099 209432 37024 -1014 36010 1949 1949 247306 +85 247391
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4. számú melléklet
 (15. számú melléklet az 1/2008.(II.14.) számú rendelethez)

Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája
2008. évi költségvetése

I.) B E V É T E L E K
Adatok ezer Ft-ban

Bevételi 
jogcím

Bevételi előirányzatok
Dunapataj Géderlak Ordas Társulás együtt

Módo-
sított

Javasolt
módo-
sítás

Módosí-
tott

Módo-
sított

Javasolt
módo-
sítás

Módosí-
tott

Módo-
sított

Javasolt
módo-
sítás

Módosí-
tott

Módo-
sított

Javasolt
módo-
sítás

Módosí-
tott

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Normatív támogatás 99364 +417 99781 36842 -202 36640 10476 +195 10671 146682 +410 147092
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás +32 32 +32 32
5%-os bérfejlesztés miatti támogatás 3905 +236 4141 978 +149 1127 233 +33 266 5116 +418 5534
Prémiumévek- program támogatás 886 886 4282 4282 - 5168 5168
2007. évre járó 13. havi illetmény 4486 4486 1168 1168 363 363 6017 6017
Művészetoktatás pályázati támogatása +993 993 +993 993
Teljesítménymotivációs pályázat támog. +2622 2622 +2622 2622
Eseti kereset-kiegészítés támogatása +907 907 +203 203 +70 70 +1180 1180

I.)    Közp. költségvetési tám. össz.:     108641 +5207 113848 43270 +150 43420 11072 +298 11370 162983 +5655 168638
I.)    Kalocsa Kistérségi támogatás 2640 2640 6950 6950 4140 +510 4650 13730 +510 14240
III.) Intézményi működési bevételek  847 +1152 1999 688 688 138 138 1673 +1152 2825
IV.) Támogatásértékű egyéb bevételek 930 +2290 3220 930 +2290 3220
V.)   Önkormányzati hozzájárulás 53645 -237 53408 - 269 269 53914 -237 53677
Előző évi pénzmaradvány igénybevét 1487 1487 5631 5631 1275 1275 8393 8393

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V).: 168190 +8412 176602 56539 +150 56689 16894 +808 17702 241623 +9370 250993



                                                                                    (15. számú melléklet az 1/2008.(II.14.) számú rendelethez) 4.számú melléklet/2.oldal
DKT óvodája, Általános-és Művészeti Iskolája

2008. évi kiadásai
DUNAPATAJI tagintézmények

Adatok ezer Ft-ban

Feladat ál
lá

sk
er

et Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési kiadások összesen
Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Ált. Iskola 26 64628 +645 65273 20507 +120 20627 13460 +1120 14580 98595 +1885 100480
Sajátos nev. 2 5198 +32 5230 1664 +11 1675 6862 +43 6905
Művészet okt. 3 6847 +92 6939 2154 +29 2183 503 +993 1496 9504 +1114 10618
Napk.Óvoda 12 27683 +2242 29925 8836 +717 9553 2499 2499 39018 +2959 41977
Napköziotth. 2 4722 +48 4770 1511 +16 1527 4 4 6237 +64 6301
Könyvtár 1 2707 +31 2738 874 +10 884 465 +32 497 4046 +73 4119
Múzeum 1 2058 +32 2090 666 +10 676 781 +1800 2581 3505 +1842 5347

I.)Összesen: 47 113843 +3122 116965 36212 +913 37125 17712 +3945 21657 167767 +7980 175747
Fejlesztési kiadások: 423 +432 855
Kiadások összesen: 168190 +8412 176602

GÉDERLAKI tagintézmények
Adatok ezer Ft-ban

Feladat ál
lá

sk
er

et Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési kiadások összesen
Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Ált. Iskola 7 25148 +212 25360 8002 +67 8069 5061 5061 38211 +279 38490
Sajátos nev. 1 2463 +15 2478 784 +5 789 11 11 3258 +20 3278
Napk.Óvoda 2 4730 +19 4749 1507 +6 1513 1363 1363 7600 +25 7625
Napköziotth. 1 2132 +21 2153 679 +7 686 82 82 2893 +28 2921
Iskolai int.étk. 1904 1904 1904 1904
Óvodai int.étk. 1488 1488 1488 1488

I.)Összesen: 11 34473 +267 34740 10972 +85 11057 9909 9909 55354 +352 55706
Általános tartalék 1185 -202 983

Kiadások össz.: 56539 +150

ORDAS tagintézmények
Adatok ezer Ft-ban

Feladat ál
lá

sk
er

et Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési kiadások összesen
Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Ált. Iskola 2 6258 +51 6309 2004 +17 2021 991 510 1501 9253 +578 9831
Napk.Óvoda 2 3926 +27 3953 1235 +8 1243 800 800 5961 +35 5996
Könyvtár 78 78 12 12 78 78 168 168
Iskolai int. étk 1042 1042 1042 1042
Óvodai int. étk. 470 470 470 470

I.)Összesen: 4 10262 +78 10340 3251 +25 3276 3381 510 3891 16894 +613 17507
Általános tartalék +195 195

Kiadások összz. 16894 +808 17702
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4. számú melléklet/3. oldal

Társulás kiadási előirányzatai összesen:

Adatok ezer Ft-ban
Dunapataj Géderlak Ordas Társulás összesen

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

Mód.
eizat

Javasolt 
mód.

Módo-
sított

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Személyi juttatások 113843 +3122 116965 34473 +267 34740 10262 +78 10340 158578 +3467 162045

Járulékok 36212 +913 37125 10972 +85 11057 3251 +25 3276 50435 +1023 51458

Dologi kiadások 17712 +3945 21657 9909 9909 3381 +510 3891 31002 +4455 35457

Működési kiadások: 167767 +7980 175747 55354 +352 55706 16894 +613 17507 240015 +8945 248960

Fejlesztési kiadások 423 +432 855 423 +432 855

Általános tartalék 1185 -202 983 +195 195 1185 -7 1178

Kiadások összesen 168190 +8412 176602 56539 +150 56689 16894 +808 17702 241623 +9370 250993

Létszámkeret 48 fő -1 fő 47 fő 11 fő 11 fő 4 fő 4 fő 63 fő -1 fő 62 fő



5. sz. melléklet
(14. sz. melléklet az 1/2008.(II.14.) rendelethez

Dunapataj Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testülete
Szám: 326-5/2008.

K i v o n a t

a Dunapataji Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületének
2008. október 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandók!

Szám: 23/2008. CKÖ hat.

Tárgy: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

H a t á r o z a t

Dunapataj  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  a  2008.  évi  költségvetését  az  alábbiak 
szerint módosítja:

BEVÉTELEK
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Javasolt 
módosítás

Módosított 
előirányzat

Normatív állami támogatás 555 555 555
Központosított állami támogatás 204 +204 408
1.) Közp.költségvetési támogatás össz.: 555 759 +204 963
Munkaügyi Központ támogatása +902 902
Tel. Önkorm. támogatása (közh.fogl.) +135 135
2.) Támogatásértékű műk. bev. össz.: +1037 1037
3.) 2007. évi pénzmaradvány 

igénybevét
65 65

Bevételi  előirányzatok  mindösszesen: 
(1+2+3)

555 824 +1241 2065

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Javasolt 
módosítás

Módosított 
előirányzat

Személyi juttatások 204 +494 698
Munkaadót terhelő járulékok +239 239
Dologi kiadások 555 570 +508 1078
Dp. Önkorm-nak átadott pénzeszköz 50
1.) Működési költségvetés kiadásai 555 824 +1241 2065
Fejlesztési célú kiadás - - -
2.)Fejlesztési célú kiadás összesen:
Kiadási előirányzatok összesen: 555 824 +1241 2065
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(1+2)

Felelős: Ajtai Tibor elnök
Határidő: folyamatos

A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
1.) Dunapataj Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületi tagjait
2.) Botykai János jegyzőt
3.) Pénzügyi és gazdálkodási csoportvezetőt

A kivonat kiadásáért felelős:
Ajtai Tibor elnök
Határidő: 2008. november 13.

Kmf.

Ajtai Tibor sk. Feri Gizella Franciska sk.
elnök jkv. hitelesítő

Dunapataj, 2008. október 29. 

A kivonat hiteléül: Denas-Schettrer Mariann ügyv. üi. 

Tárgy: A lakások bérletéről szóló 7/2006.(V.08.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester
                  (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba polgármester: Ismertetem a rendelet-tervezetet.  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
21/2008.(XI.03.) rendelete

a lakások bérletéről szóló többször módosított
7/2006.(V.08.) rendelet módosításáról

1.§

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

2.§

A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
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Dunapataj, 2008. október 30. 

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet a 21/2008.(XI.03.) sz. rendelethez
(1. sz. melléklet a 7/2006.(V.08.) sz. rendelethez)

I. Lakások bérleti díja:

1.) összkomfortos lakás esetén 141 Ft/m2/hó
2.) komfortos lakás esetén   98 Ft/m2/hó
3.) félkomfortos lakás esetén   51 Ft/m2/hó

4.)A Széchenyi Terv Programja keretében, az állami támogatás mellett megvalósuló 
bérlakások esetében olyan lakbéreket kell megállapítani, melyek fedezik az adott 
bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költségeit.
Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső 
teljes beruházási költség 2%-a.

a.) Dunapataj, Ordasi u. 22. sz.  1. sz. lakás 258 Ft/m2/hó
b.) 2. sz. lakás 258 Ft/m2/hó
c.) 3. sz. lakás 258 Ft/m2/hó 
d.) Dunapataj, Ordasi u. 9. sz.    1. sz. lakás 412 Ft/m2/hó
e.) 2. sz. lakás 373 Ft/m2/hó 

A Dunapataj, Ordasi u. 9. sz. alatti lakásokhoz garázshasználat is tartozik.  
Az első évben megállapított  lakbér nagyságát  minden évben úgy kell  módosítani,
hogy annak értékállósága biztosított legyen.

II. A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás bérleti díja az I. pontban meghatározott bérleti 
díj 70 %-a

III.Víz- és csatornadíj kiszámításának éves normái:
m3/év

Komfortfokozat 1 1+1/2 2 2+1/2
szobás

Összkomfortos 156 192 228 264
Komfortos 144 177 210 243
Félkomfortos 96 120 144 168

 Számítási képlet:
Pld: 1 szobás összkomfortos lakás 

                                             156 m  3   x 180 Ft vízdíj  *  /m  3     = 2340 Ft /hó
                                                             12 hónap

* a mindenkori vízdíj összege 
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Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2005.(XI.28.) rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester
                  (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba polgármester: Ismertetem a rendelet-tervezetet.  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 
22/2008.(XI.03.) rendelete

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

1.§

A vagyonrendelet 41.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési éven belüli,  6 hónapot el nem érő befektetés esetén felhatalmazást  kap a 
polgármester, hogy az önkormányzat mindenkori költségvetési előirányzatának 15 %-át meg 
nem haladó értékpapír-forgalom (eladás és vétel) lebonyolítására, azzal a megkötéssel, hogy 
arról a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja.”

2.§

A vagyonrendelet 48.§ a.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az intézmény vezetője az intézmény használatába adott épületek helyiségeire:

- eseti jelleggel, évenként maximum 15 alkalommal, alkalmanként 50.000 Ft 
összegig,

- maximum 1 hónap időtávlatra, és 100.000 Ft-ig saját hatáskörében bérleti 
szerződést köthet.”  

3.§

Ezen rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba.

Dunapataj, 2008. október 30.

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

Tárgy: Dunapataj, Kalocsai út 2. sz. alatti bérlakások ügye

Előterjesztő: polgármester
                  (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Javaslom,  hogy  az  előterjesztés  egyik  részét  tárgyaljuk, 
nevezetesen Szűcs Rita kérelmét, és csak a határozat ezzel kapcsolatos pontját fogadjuk el. 
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Az iskola felújítása miatt elképzelhető, hogy szükség lesz a Kalocsai út 2. szám alatti lakás 
bevonására is, ezért Hus Jánosné kérelmével kapcsolatban most nem tudunk döntést hozni. 
Amint  tisztázódnak  az  iskola-felújítással  kapcsolatos  pontos  terveink  –  előreláthatólag 
december  31-ig  –  akkor  fogunk  visszatérni  Hus  Jánosné  kérelmének  megtárgyalására. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezet 2. pontját elfogadja-e? 

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

Szám: 147/2008. határozat

Tárgy: Szűcs Rita lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelme (Dunapataj, Kalocsai út. 2.)

H a t á r o z a t

A  képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Dunapataj,  Kalocsai  út  2.  sz.  alatti 
bérlakás (Vasút utcai  szárny)  bérlője – Szűcs Rita – részére a lakásbérleti  szerződés 
kerüljön  megkötésre  legfeljebb  2008.  december  31.  napjáig  azzal,  hogy  a  bérlő  a 
szerződésszerű  feltételeket  legkésőbb  e  napig  teljesítse,  és  a  lakást  beköltözhető 
állapotban adja át. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
bérlőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
pénzügyi ügyintézőt (bérleti szerződés megkötése érdekében)
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: 66/2008. és a 11/2008. sz. határozat kiegészítése (gépkocsi pályázat, művelődési ház 
pályázat) 

Előterjesztő: polgármester
                  (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést. Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Botykai  János  jegyző: A gépkocsi  pályázattal  kapcsolatos  eredeti  határozatból  a  gépkocsi 
típus megnevezést kérem kivenni. Volkswagen típusú gépjárműre adtunk be pályázatot, ez 
képezte a pályázat  alapját.  A jelenlegi  közbeszerzési  kiírás alapján ezzel  egyenértékű más 
típusú  gépkocsi  beszerzése  is  lehetséges.  A  közbeszerzési  szabályzatunk  alapján  ad-hoc 
bizottságot  kellene  létrehozni  a  közbeszerzés  megindítására,  illetve  a  nyertes  pályázó 
kijelölésére. Ez azonban kistérségi összefogással, külön-külön pályázatok alapján történik, ez 
alapján kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a polgármester úr láthassa el az ad-
hoc bizottsági feladatokat, mint a képviselő-testület szerve.
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Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  határozat-
tervezeteket elfogadja-e? 

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

Szám: 148/2008. határozat

Tárgy: A 66/2008. sz. határozat kiegészítése

H a t á r o z a t

A képviselő-testület a 2008. április 24-i ülésén meghozott 66/2008. számú határozatát 
az alábbiakkal egészíti ki:
A képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a pályázathoz szükséges 1.678.400 Ft önrészt a 
Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézmény  használatában  lévő  MAZDA  E  2200 
típusú  GUM-855  forgalmi  rendszámú gépjármű  értékesítéséből  származó  bevételből 
biztosítja.  Ezért  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló 
24/2005.(XI.28.)  számú  rendeletben  foglaltaknak  megfelelően  a  gépjármű 
értékesítésével kapcsolatos teendőket végeztesse el.
Amennyiben  az  értékesítésre  kijelölt  gépjármű  eladási  ára  nem fedezi  az  önrészt,  a 
közbeszerzési eljárás költségét, valamint a pályázatírás összegét úgy, hogy a hiányzó 
összeget a képviselő-testület a 2008. évi általános tartalék terhére biztosítja. 
Az autó fajtája a közbeszerzési eljárás eredményeként kerül kiválasztásra. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  ad-hoc  bizottsági  feladatok 
ellátására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. március 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14.

Szám: 149/2008. határozat

Tárgy: A 111/2008. számú határozat kiegészítése (művelődési ház tetőszigetelés) 

H a t á r o z a t

A  képviselő-testület  a  2008.  augusztus  1-jei  ülésén  meghozott  111/2008.  számú 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
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1. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a HBF 
Hungaricum Kft. részére 5% + Áfa sikerdíjat fizet a 2008. évi általános tartalék 
terhére.

2. A képviselő-testület a Kodály Zoltán Művelődési Ház tetőszigetelési munkáinak 
felújítására pályázatot kíván benyújtani a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és 
Nemzetpolitikáért  Felelős  Szakállamtitkársága  pályázati  felhívására,  amelyet  a 
kisebbségi koordinációs és intervenciós keret terhére lehet benyújtani.  
A pályázat 100%-ban finanszírozható a pályázati kiíró által. 
A pályázaton igényelt összeg: 4.142.040 Ft + Áfa, összesen 4.970.448 Ft. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2009. december 31.

    2. pont: 2008. november 15. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14.

Tárgy: TÁMOP-3.1.4 pályázat elkészítésére pályázatíró kiválasztása

Előterjesztő: polgármester
                  
Dusnoki  Csaba polgármester: A ajánlatot  tegnap délután kaptuk meg,  ezért  nem tudtuk a 
képviselő-testületi előterjesztésekkel együtt kiküldeni. A Magyar Pályázatíró Irodától kértünk 
árajánlatot  a  pályázat  elkészítésére,  aki  az  iskola-felújítási  pályázatunkat  készítette.  A 
pályázatíróval  sikerült  olyan  megállapodásra  jutnunk,  hogy  a  pályázat  megírásában 
ingyenesen közreműködik, részt vesz, és csak 4% + Áfa, azaz 4,8 % sikerdíjat, de minimum 
400.000 Ft + Áfa összeget kérne a pályázat  sikeressége esetén. Mivel az iskola-felújításra 
pályázatot  nyújtottunk  be,  ezért  a  TÁMOP-3.1.4  pályázaton  kötelező  részt  vennünk. 
Kérdezem, hogy elfogadható-e az ajánlat vagy halasszuk el a döntést? 

Szabó  László  képviselő: Annyi  megjegyzésem  lenne,  hogy  a  pályázatíró  cégek  igazából 
hozott anyagból dolgoznak. A méltányossághoz tartozik, hogy például a polgármesteri hivatal 
apparátusa vagy akár az én kollégáim is a bedolgozás jelentős részét végzik el, a pályázatíró 
pedig csak összefésüli az egészet. Tehát az egész pályázat a helyi dolgozók vállán van. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Teljesen  egyetértek  igazgató  úr  által  elmondottakkal.  A 
pályázatírónak a sikerdíjat csak akkor kell kifizetni, ha a pályázat támogatásban részesül. 

Szabó László képviselő: A pályázathoz szükséges szakértők bevonása is, akiknek a szakértői 
díját ki kell fizetni, ha nyer a pályázat, ha nem. 
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Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  az  árajánlatot 
elfogadja-e? 

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

Szám: 150/2008. határozat

Tárgy: TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázat elkészítésére pályázatíró kiválasztása 

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadja  a  Magyar 
Pályázatkészítő Iroda Zrt. árajánlatát (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) a TÁMOP-
3.1.4/08/2 pályázat elkészítésére vonatkozóan.
A pályázat elkészítésének sikerdíja a pályázattal elnyert támogatási összeg nettó 4%-a + 
Áfa, bruttó 4,8%-a, de minimum nettó 400.000 Ft + Áfa, bruttó 480.000 Ft.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 30.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14.

Tárgy: Iskola-felújítási pályázat 2. fordulójához szükséges nyilatkozatok megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki Csaba polgármester: Három nyilatkozatot kell  megtárgyalnunk és elfogadnunk az 
iskola-felújítási pályázattal kapcsolatban. Ismertetem a nyilatkozatokat. Az óvoda és a volt 
zeneiskola épületével valamit kezdenünk kell, közfeladatot kell ellátni bennük. 

Kocsis Károlyné képviselő: Nem kell meghatározni a közcél tartalmát? 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Egyelőre  nem.  Megkérdezem a  képviselő-testületet,  hogy a 
nyilatkozatokat elfogadja-e? 

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

Szám: 151/20089. határozat

Tárgy: Iskola-felújítási pályázat 2. fordulójához szükséges nyilatkozatok elfogadása
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H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP-2007-4.2.1/2F iskola-
felújítási pályázat 2. fordulójához szükséges - az előterjesztés mellékletében szereplő - 
nyilatkozatokat, és azokat elfogadja.  

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. február 28.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
pénzügyi ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: Szelidi zuhanyzók, WC-k felújítása

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  szelidi  zuhanyzók,  WC-k  felújításával  kapcsolatban 
5.167.902  Ft-ot  nyertünk  pályázaton.  Gyakorlatilag  a  14  db  ablak  cseréje  maradt  ki  a 
pályázatból.  Ha az ajtókat kicseréljük,  akkor célszerű lenne az ablakokat is kicserélni.  Az 
ablakcserével együtt 5.414.000 Ft-ért vállalta el a vállalkozó a felújítást. Javaslom, hogy a két 
összeg közötti különbözetet, cca. 250.000 Ft-ot biztosítsuk az általános tartalék terhére.

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

Szám: 152/2008. határozat

Tárgy: Szelidi  közterületen  (strandon)  lévő  illemhelyek  felújításához  többletfedezet  
biztosítása

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
által az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek felújítására kiírt TEKI 
pályázaton 5.167.902 Ft-ot nyert a Szeliden található 2 db illemhely felújítására.  

A felújítási munkák elvégzésére a T & K Tüzépker Kft. 5.167.902 Ft értékben adott 
árajánlatot, amelyet a képviselő-testület elfogad.

A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a homlokzati ablakok cseréje is történjen meg. 
Az ablakcserére a T & K Tüzépker Kft. 246.200 Ft értékben adott árajánlatot, amelyet a 
képviselő-testület elfogad.
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A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  pályázati  beruházás 
összegére és az önkormányzat által vállalt többletmunkákra (246.200 Ft) külön-külön 
kösse meg a szerződést. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. november 30.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
pénzügyi ügyintézőt,
műszaki ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14.

Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása

Tárgy: Pénzügyi Bizottság előterjesztései

Tárgy: Térítési és szolgáltatási díjak megállapítása 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                  (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Gyuricza  László Pénzügyi  Bizottság elnöke: Elsőként  a Dunapataji  Településgazdálkodási 
Intézmény  szolgáltatási  és  térítési  díjairól  szóló  előterjesztést  tárgyalta  bizottságunk. 
Ismertetem az  előterjesztést  és  bizottságunk  határozatát.  A  napközis  konyha  térítési  díjai 
meghatározásánál a „B” variációt javasoljuk elfogadni, a további szolgáltatási díjakkal pedig 
egyetértünk. 

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát, azaz a napközis konyha térítési díjai meghatározásnál a „B” variációt elfogadja-e?

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

Szám: 153/2008. határozat

Tárgy: Napközis konyha és ebédlő igénybevételének térítési díjai

H a t á r o z a t

A  képviselő-testület  a  napközis  konyha  és  ebédlő  igénybevételének  térítési  díjairól 
szóló 45/2006. sz. határozatát a következők szerint módosítja, illetve egészíti ki:  

1.) Dunapataj, Kalocsai út 4. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú napközi otthonos 
konyha és ebédlő magáncélú igénybevétele esetén fizetendő díjak: 
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a) általános bérleti díjak

Helyiségek bérleti díjai:
- ebédlő bérleti díja 16.000 Ft/alkalom
- konyha bérleti díja 18.000 Ft/alkalom

Berendezés, felszerelés használati díja:
- ebédlő részében 2.300 Ft/alkalom + Áfa
- konyhai edényzet 2.700 Ft/alkalom + Áfa

b) 60 fő alatti létszám igénybevétele esetén fizetendő kedvezményes díjak:

Helyiségek bérleti díjai:
- ebédlő bérleti díja 9.400 Ft/alkalom
- konyha bérleti díja 10.600 Ft/alkalom

Berendezés, felszerelés használati díja:
- ebédlő részében 1.150 Ft/alkalom + Áfa
- konyhai edényzet 1.350 Ft/alkalom + Áfa

2.) Az önkormányzat képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala és intézményeinek 
dolgozói, nyugdíjasai által történő igénybevétel esetén fizetendő térítési díjak:

a) általános bérleti díjak

Helyiségek bérleti díjai:
- ebédlő bérleti díja 11.800 Ft/alkalom
- konyha bérleti díja 13.200 Ft/alkalom

Berendezés, felszerelés használati díja:
- ebédlő részében 1.150 Ft/alkalom + Áfa
- konyhai edényzet 1.350 Ft/alkalom + Áfa

b) 60 fő alatti létszám igénybevétele esetén fizetendő kedvezményes díjak:

Helyiségek bérleti díjai:
- ebédlő bérleti díja 7.100 Ft/alkalom
- konyha bérleti díja 7.900 Ft/alkalom

Berendezés, felszerelés használati díja:
- ebédlő részében 900 Ft/alkalom + Áfa
- konyhai edényzet 1.100 Ft/alkalom + Áfa

(Az alaphatározat többi pontja változatlan marad.)

Felelős: DTI intézményvezető
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
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jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: Fűnyírás szolgáltatás díjának meghatározása 

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy egyetért-e a fűnyírási 
szolgáltatás díjaival?  

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

Szám: 154/2008. határozat

Tárgy: Fűnyírás szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 10/2008. határozat kiegészítése

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  fűnyírás  szolgáltatás  díjának 
megállapításáról szóló 10/2008. határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

Fűnyírás díja gyomos területen: 15 Ft/m2

Közigazgatási határon kívüli fűnyírás díja: 12 Ft/m2

Közigazgatási határon kívüli fűnyírás díja gyomos területen: 18 Ft/m2

A fenti díjak az áfá-t tartalmazzák.

Felelős: DTI intézményvezető
Határidő: folyamatos 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
DTI intézményvezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: Sövényvágás díjának, illetve láncfűrésszel történő bérmunka díjának meghatározása

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a sövényvágás díját 
és a láncfűrésszel történő bérmunka díját elfogadja-e? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Szám: 155/2008. határozat

Tárgy: Sövényvágás díjának, illetve láncfűrésszel történő bérmunka díjának meghatározása

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a sövényvágás díját, illetve a láncfűrésszel 
történő bérmunka díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

Sövényvágás Dunapataj közigazgatási területén belül: 2000 Ft/óra. (bruttó ár)

Láncfűrésszel történő bérmunka díja Dunapataj
közigazgatási területén belül: 2400 Ft/óra. (bruttó ár)

Felelős: DTI intézményvezető
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
DTI intézményvezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: Művelődési Ház bérbeadásának díja 

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet,  hogy a művelődési  ház 
bérbeadásának díját elfogadja-e?

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

Szám: 156/2008. határozat

Tárgy: Művelődési Ház bérbeadásának díja 

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Dunapataj,  Vasút  u.  2.  sz.  alatti 
művelődési ház bérbeadásának díját az alábbiak szerint állapítja meg:

1 napra lakodalom
Az ingatlan bérbeadásának díja: 20.000 Ft (bruttó) 40.000 Ft (bruttó)
Az előcsarnok bérbeadásának díja:   5.000 Ft (bruttó)
A presszó bérbeadásának díja:   5.000 Ft (bruttó)
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A  bérleti  díjon  felül  a  felhasználásra  kerülő  gáz,  villamos  energia,  valamint  az 
elfogyasztott  víz  és  az  azzal  azonos  mennyiségű  szennyvízszippantási  költségeket  a 
bérlőnek a mindenkori érvényes árakon meg kell téríteni. 

Felelős: DTI intézményvezető
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
DTI intézményvezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: A Dunapataji Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Egy korábbi képviselő-testületi ülésen felkértük 
a  tűzoltó  egyesületet,  hogy  számoljon  el  a  2008.  évi  önkormányzati  támogatás 
felhasználásáról. Az elszámolás határidőben beérkezett. Ismertetem bizottságunk határozatát. 

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

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

Szám: 157/2008. határozat

Tárgy: Dunapataji  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  támogatási  kérelmének  ismételt  
megtárgyalása

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  ismételten  megtárgyalta  a  Dunapataji 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét.  A képviselő-testület nem javasolja a 
tűzoltó  gépkocsi  kötelező  biztosításának  III.  és  IV.  negyedévi  díjának  áthárítását 
(52.246  Ft)  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületre.  Így  ezt  a  Polgármesteri  Hivatal 
költségvetése terhére rendeli biztosítani. 
A képviselő-testület a 2009. évi támogatás megállapításakor figyelembe veszi a 2008. 
évi  elszámolás  tapasztalatait,  és  kizárólag  a  működéshez  feltétlenül  szükséges  nyújt 
támogatást az egyesület részére. 

Felelős: polgármester
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Határidő: 2009. november 30.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
kérelmezőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző: 
Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: MOS-SZI Kft. kérelme

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Gyuricza  László  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: Ismertetem  a  kérelmet  és  bizottságunk 
határozatát. A kft. vezetőjével abban állapodtunk meg, hogy a bérleti összege 2009. január  
1-jétől 10.000 Ft/hó, és ez esetben továbbra is használják mindhárom helyiséget ugyanúgy, 
mint eddig. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Botykai János jegyző: Tekintettel arra, hogy érvényes bérleti szerződés van, ezért csak az árat 
javaslom módosítani. A bérleti szerződés többi feltétele változatlan marad.  

Kocsis Károlyné képviselő: Eddig mennyi volt a bérleti díj? 

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: 12.500 Ft.

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: 158/2008. határozat

Tárgy: MOS-SZI  Kft.  kérelme  a  Dunapataj,  Petőfi  S.  u.  5.  szám alatti  épület  bérletével  
kapcsolatban

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség Képviselő-testülete  megtárgyalta  a MOS-SZI Kft.  kérelmét  a 
Dunapataj, Petőfi S. u. 5. szám alatti épület bérletével kapcsolatban és az alábbi döntést 
hozza: 

A képviselő-testület az épület bérleti díját 2009. január 1-jétől 10.000 Ft/hó mértékben 
állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés módosítására. 
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Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
kérelmezőt
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
pénzügyi ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság előterjesztései

Tárgy: Kovács János szelidi ingatlannal kapcsolatos bejelentése

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

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

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Botykai János jegyző: Kérem, vegyék komolyan a zárójelben lévő mondatot is. A bejelentő 
nem ismerte el, hogy ezt a levelet ő írta. Tehát a bejelentő nem merte vállalni kilétét. Akinek a 
nevében írták a levelet, tehet további jogi lépéseket.

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  levél  valójában  igaz  tényt  tartalmaz.  Megkérdezem  a 
képviselő-testületet, hogy a bizottság határozatát elfogadja-e? 

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

Szám: 159/2008. határozat

Tárgy: Szelidi ingatlan lekerítésével kapcsolatos bejelentés

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta  a Dunapataj-Szelid III. u. 2. 
sz.  alatti  üdülőingatlan  lekerítésével  kapcsolatos  bejelentést,  és  felkéri  a  Dunapataj-
Szelid  III.  u.  2.  szám  alatti  ingatlan  tulajdonosait,  hogy  a  geodéziai  telekhatárra 
helyezzék át a kerítést.
A képviselő-testület a terület eladását, bérbeadását nem kezdeményezi.
A kerítés áthelyezésének megtörténtét ellenőrizni szükséges.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 30. (ellenőrzés)
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A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
műszaki ügyintézőt,
Dunapataj-Szelid III. u. 2. sz. alatti üdülőingatlan tulajdonosait 
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: Fakivágás a Szelidi-tónál

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: 160/2008. határozat

Tárgy: Fakivágás a Szelidi-tónál

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Szelidi-tónál  található  vágásérett  fák 
kivágását  és  pótlását  kezdeményezte  a  201/2007.  számú  határozatában.  A  munkák 
elvégzésének határidejét 2008. őszére határozta meg a képviselő-testület. 
A  Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézmény  vezetőjének  kérésére  a  képviselő-
testület a fák kivágását - anyagiak hiánya miatt - elhalasztja. 
A képviselő-testület megbízza a Dunapataji Településgazdálkodási Intézményt, hogy a 
balesetveszély elkerülése érdekében a száraz ágak gallyazását végezze el. 
A képviselő-testület javasolja az intézményi  biztosítás áttekintését,  és annak szükség 
szerinti  kibővítését  a  fák  által  okozott  esetleges  károkra,  amennyiben  az  nincs  a 
biztosítási körben. 

Felelős: DTI intézményvezető
Határidő: 2008. december 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
DTI intézményvezetőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
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Határidő: 2008. november 14. 

Tárgy: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból igénybe vehető támogatások

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

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

Dusnoki  Csaba  polgármester: Most  abban  kellene  dönteni,  hogy  a  képviselő-testület 
támogatja-e a pályázatokon való részvételt. A pályázatok előkészítését megkezdtük, de az idő 
rövidsége miatt  nem biztos,  hogy mind a négy pályázatot  el  tudjuk készíteni  novemberre, 
ezért rangsorolnunk kell a pályázatokat. Amelyik pályázat benyújtása most elmarad, azt jövő 
év májusában fogjuk benyújtani. Legkésőbb a 2008. november 20-i képviselő-testületi ülésen 
tudjuk  eldönteni,  hogy  melyik  pályázatokat  tudjuk  benyújtani  az  idén.  Megkérdezem  a 
képviselő-testületet, hogy a bizottság határozatát elfogadja-e? 

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

Szám: 161/2008. határozat

Tárgy: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból igénybe vehető támogatások

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Európai  Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alap  (EMVA)  pályázati  lehetőségeit,  és  javasolja,  hogy  az 
önkormányzat  az  alábbi  pályázatok  benyújtása  érdekében  kezdje  meg  a  pályázatok 
előkészítését:  

• „A  falumegújítás  és  –fejlesztés  támogatása”  pályázat  keretében  a  Béke  tér 
(református  templom  környezete),  illetve  a  Béke  téren  található  játszótér 
felújítása.

• „A  vidéki  örökség  megőrzésének  támogatása”  pályázat  keretében  a 
polgármesteri hivatal külső felújítása.

• „A  turisztikai  tevékenységek  ösztönzése”  pályázat  keretében  a  Dunapataj-
Szeliden található Holdfény kemping korszerűsítése.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. január 10.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
műszaki ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. november 14. 
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Közérdekű bejelentések 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Kothencz Józsefnek. 

Kothencz  József  képviselő: A képviselő-testület  az  áramszünetekkel  kapcsolatban  eljárást 
kezdeményezhetne, mert óriási problémát jelentenek a technikai eszközöket alkalmazóknál a 
pillanatnyi áramszünetek. 
Jelzem, hogy az Ordasi úton van egy-két balesetveszélyesnek tűnő kátyú, amelyek a hideg idő 
bekövetkeztével  még nagyobbá fognak válni.  A közútkezelő figyelmét  fel  kellene hívni  a 
kátyúk megszüntetésére.  

Dusnoki Csaba polgármester: Jelzéssel fogunk élni a közútkezelő felé. Az áramszolgáltatóval 
több  levélváltás  is  történt  az  áramszünetekkel  kapcsolatban.  A  DÉMÁSZ  önkormányzati 
kapcsolatok  felelősének  rendelkezésére  bocsátottuk  az  áramszünetekkel  kapcsolatos 
levelezéseinket,  illetve  egy  dunapataji  vállalkozó  levelét  is.  Jelenleg  az  önkormányzati 
kapcsolattartó további instrukcióit várjuk. hogy kihez fordulhatunk ez ügyben. Vélhetően az 
Energetikai Hivatalhoz fogunk fordulni, hogy a DÉMÁSZ-szal kapcsolatban próbáljon meg 
valamit  lépni.  Kalocsa  kistérség  is  írt  levelet  az  áramszolgáltató  felé  az  áramszünetekkel 
kapcsolatban. A DÉMÁSZ 30 napot kért arra, hogy kivizsgálja az eseteket. Úgy gondolom, 
hogy nem szükséges most képviselő-testületi döntést hozni ezzel kapcsolatban. 

Botykai János jegyző: Másodszor írtunk levelet a DÉMÁSZ-nak. Telefonos bejelentéssel is 
éltünk, vállalkozók is jelezték a problémát a DÉMÁSZ felé. A lakosoknak is azt javasoltam, 
hogy a DÉMÁSZ zöld számon jelentsék be az áramszüneteket. Én is úgy gondolom, hogy 
most nem szükséges képviselő-testületi határozatot hozni. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Tájékoztatom  a  lakosságot,  hogy  a  Duna-Mecsek 
Területfejlesztési Alapítvány egyik cége a jövő héten megkezdi Dunapatajon az energetikai 
felmérést,  amely  érinti  a  közintézményeket,  illetve  a  magánszemélyeket  is.  Arra  kérem a 
lakosságot, hogy járuljanak hozzá a felméréshez, segítsék a felmérést végzők munkáját. 

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

Kmf.

Dusnoki Csaba Botykai János 
polgármester jegyző
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