
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza – tanácskozóterem.

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

Meghívottak: Benkó Józsefné óvoda vezető
Dávid János Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője
Tomolik János Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság kültagja
Sztojanovics Istvánné pénzügyi és gazd. csop. vezető

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, külön köszönti Zsemlye Gyula urat, a 
Kalocsakörnyéki  Környezetvédelmi  Egyesület  elnökét,  valamint  Szalmay  Lászó  urat,  az 
egyesület titkárát, megállapítja az ülés határozatképességét, 11 fő, ismerteti a napirendet, és az 
ülést megnyitja. Bejelenti, hogy napirend előtti felszólalásra kért lehetőséget Zsemlye Gyula 
úr és Szalmay László úr, akik a környezetvédelemmel kapcsolatban kívánnak tájékoztatást 
adni. Javaslatot tesz a napirend kiegészítésére az alábbiak szerint: Pataji Mg. Zrt. kérelme, az 
egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet módosítása, „MISKOLC-lift” 
Kft.  ajánlatának  elfogadása  az  iskola-felújítás  kapcsán,  Homokhátsági  Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium kérelme.

A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 

N A P I R E N D

1.) Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2.) A 2008. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásának értékelése

3.) A gazdasági program felülvizsgálata

4.) A 2009. évi költségvetési koncepció meghatározása

5.) Közmeghallgatás

6.) A 2009. községi rendezvények meghatározása

7.) Egyebek
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- A képviselő-testület 86/2008. sz. határozatának hatályon kívüli helyezése
(Dunapataj  Nagyközség  Oktatási  és  Művelődési  Tevékenységének  Támogatására 
Alapítvány alapító okiratának módosítása)

- SZOC-EK-08 pályázat benyújtása a gondozási központ felújítására
- Pataji Mg. Zrt. kérelme
- Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet módosítása
- „MISKOLC-lift” Kft. ajánlata
- Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium kérelme
- Bizottsági előterjesztések megtárgyalása

Dusnoki  Csaba  polgármester: Felkérem  Zsemlye  Gyula  és  Szalmay  László  urakat,  hogy 
tartsák meg tájékoztatójukat. 

Szalmay László titkár: Köszöntöm polgármester urat, alpolgármester urat, jegyző urat és a 
képviselő-testület  tagjait  a  Kalocsakörnyéki  Környezetvédelmi  Egyesület  nevében. 
Köszönetet szeretnék mondani polgármestert úrnak és alpolgármester úrnak, amiért lehetővé 
tették azt,  hogy néhány mondatban bemutassam egyesületünk tevékenységét.  Az egyesület 
1998-ban alakult. Az alapszabályban meghatározott programjaink az épített és a természetes 
környezet megóvása, védése, lehetőség szerint helyreállítása. Kiemelt hangsúlyt helyezünk a 
környezeti  nevelésre.  Ennek  kapcsán  iskolákkal,  óvodákkal  állunk  kapcsolatban,  közös 
programokat szervezünk; többek közt ennek eredménye az, hogy két óvoda elnyerte a zöld 
szíves óvoda címet. Számos olyan rendezvénynek vagyunk a gazdái, amelyek nem elsősorban 
Kalocsára koncentrálódnak, ilyen például a most már hagyományossá vált Környezetvédelmi 
és  Vízügyi  Futónap  a  meszesi  Duna  töltésen.  A  másik  ilyen  rendezvényünk  a 
Környezetvédelmi Úszókupa, amelyet múlt szombaton tartottunk meg a kalocsai uszodában. 
Jelentős tevékenységet folytatunk a faültetés vonatkozásában. A Duna-Mecsek Alapítványtól 
pályázati  úton  pénzt  nyertünk a  Széchenyi  telepen történő fatelepítésre.  Nagyon  népszerű 
programunk  a  madáretetők  szétosztása,  ezen  kívül  madáreledel  biztosításáról  is 
gondoskodunk.  Tagja  vagyunk  a  Magyar  Természetvédők  Szövetségének,  ezen  keresztül 
jelentős  programot  szervezünk,  többek  között  gazdafórumot  tartottunk  ez  év  tavaszán  a 
kalocsai  polgármesteri  hivatalban.  Április  24én  akciónapot  szerveztünk  a  génmódosítás-
mentes cím kialakítás érdekében. Több mint háromszáz aláírást gyűjtöttünk, és október 30-án 
a  képviselő-testület  Kalocsa  város  területét  génmódosítás-mentes  településsé  nyilvánította. 
Ezt szeretném Önök felé is javasolni, amelynek lebonyolításában segítséget tudunk nyújtani. 
Ahhoz, hogy a feladatainkat teljesíteni tudjuk, jelentős anyagi forrásra van szükségünk. Az 
anyagi  forrásokat  pályázati  pénzből,  támogatóktól  származó  pénzből  és  a  személyi 
jövedelemadó  1%-ából  tudjuk  biztosítani.   Tevékenységeink  folytatásához  kérnénk  a 
képviselő-testület  támogatását  anyagi  lehetőségeihez mérten,  amelyet  köszönettel  vennénk. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

Nagy Jenő Zoltán képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a tájékoztatást.  Sok sikert  kívánunk az egyesület 
munkájához.  Lehetőségeinkhez  mérten  támogatni  fogjuk  az  egyesület  tevékenységét. 
Kérdezem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  van-e  észrevétel,  kérdés  az  egyesülettel 
kapcsolatban? Átadom a szót Nagy Jenő Zoltánnak. 
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Nagy Jenő Zoltán képviselő: Köszönjük szépen bemutatkozásukat. Azt gondolom, hogy az 
iskolánk  és  az  iskolásaink  is  Kocsis  tanár  úr  vezetésével  madárodúk  készítésével  és 
kihelyezésével  kapcsolódtak  az  egyesület  tevékenységéhez.  Nagyon  szépen  dolgoztak  a 
gyerekek,  és  ennek  köszönhetően  Dunapatajon  és  Szeliden  madárodút  és  madáretetőket 
helyeztek ki megfelelő szaktanár vezetésével. Bízom abban, hogy az egyesülettel szorosabban 
együttműködve közös előadásokon népszerűsíthetjük a természetvédelmet, és megőrizhetjük 
azt a madárvilágot, ami Dunapatajon és Szeliden jellemző.

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a jelenlétüket,  és bízunk abban, hogy néhány év 
múlva hasznos együttműködést tudunk bemutatni a közösségnek. 

1. sz. napirend tárgyalása

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

Dusnoki Csaba polgármester: A múlt héten 5 millió Ft összegben pályázatot nyújtottunk be a 
Miniszterelnöki  Hivatalhoz  a  művelődési  házunk  tetőszigetelésére.  A  pályázatot  a 
polgármesteri  hivatal  munkatársai  a  jegyző  irányításával  készítették  el,  így  pályázatírási 
költség  nem  merült  fel.  A  pályázat  100%-os  támogatást  biztosít,  így  önerőre  nincs 
szükségünk. 

Az elmúlt testületi ülést követően, november elején pályázati kiírás jelent meg a gondozási 
központ felújítására. A pályázat beadási határideje 2008. november 17. volt, így képviselő-
testületi döntés nélkül elkészíttettük a pályázatot az Absolvo pályázatíró céggel. A pályázatot 
határidőben benyújtottuk. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a mai képviselő-testületi ülésen 
tárgyalni fogjuk. 

Több alkalommal  tárgyaltam a folyékony hulladék  elhelyezése  kapcsán,  mivel  a  jelenlegi 
telepünk  üzemideje  2009.  június  30-án  lejár,  és  továbbra  is  itt  szeretnénk  elhelyezni  a 
folyékony hulladékot, hogy a lakosságot ezzel is tudjuk támogatni. 2015-ig december 31-ig 
szeretnénk  meghosszabbítani  az  üzemidőt.  Elkészültek  azok  a  tervek  és  tanulmányok, 
amelyek elméletileg lehetővé teszik, hogy ez a telep tovább tudjon működni. Bízunk abban, 
hogy a mai nap folyamán a szakhatósághoz beadott kérelem elegendő lesz, és 2015. december 
31-ig meghosszabbítják az üzemeltetési határidőt. 

A szennyvízszállítással  kapcsolatban is  többször  folytattam tárgyalást  a  vállalkozóval,  aki 
árajánlatát megküldte a mai nap, így azt a decemberi testületi ülésen tárgyalni tudjuk. 

Tájékoztatom  a  képviselő-testületet,  hogy  a  helyi  Leader  akciócsoport  átalakult  Leader 
egyesületté, amelynek felügyelő bizottsági tagjává megválasztottak. Kérem, hogy a képviselő-
testület vegye ezt tudomásul. 

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

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
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Előterjesztő: Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Átruházott  hatáskörömben  egy fő  részére  5000 Ft  átmeneti 
segélyt biztosítottam. Átadom a szót az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének.

Dr.  Iván  Katalin  Ügyrendi  és  Szociális  Bizottság  elnöke:  Ismertetem  bizottságunk 
beszámolóját. 

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 költségvetési III. negyedévi végrehajtásának értékelése

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét,  hogy ismertesse  a 
bizottság álláspontját.

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Itt most gyakorlatilag a harmadik negyedéves 
összesítésről  van  szó.  A  harmadik  negyedéves  költségvetési  állapot  jó.  A  bizottság 
részleteiben  foglalkozott  a  tájékoztatóval,  amelyet  a  képviselő-testületnek  elfogadásra 
javaslunk.

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

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

3. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: A gazdasági program felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Az önkormányzat, annak képviselő-testülete mindent megtett 
annak érdekében,  hogy a  gazdasági  programban  meghatározott  feladatokat  teljesítse.  Van 
néhány  olyan  pont,  amely  még  nem  100%-ban  valósult  meg,  ezeknek  a  megvalósítása 
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folyamatban  van.  Kérdezem,  hogy  a  gazdasági  programmal  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
észrevétel, javaslat? Átadom a szót Kocsis Károlynénak. 

Kocsis  Károlyné  képviselő: A  gazdasági  programunkról  elmondhatjuk,  hogy  időarányos 
teljesítést mutat. Jó néhány feladat megvalósítása folyamatban van. Van egy-két olyan dolog, 
amihez  még  nem  tudtunk  hozzákezdeni  többnyire  tőlünk  független  okokból.  Itt  a 
csatornázásra  gondolok.  El  kellene  mélyíteni  bizonyos  feladatokat,  például  a  sportköri 
tevékenység összehangolását,  vállalkozók bevonását,  a Kis-Duna programot, a vállalkozók 
segítését. Kérdésként merül fel, hogy a lakosság tájékoztatása megfelelő-e? Ezek a pontok 
felülvizsgálatra, elemzésre szorulnak. A gazdasági programot illetően kiegészítési javaslattal 
élnék, habár jól tudom, hogy milyen gazdasági év elé nézünk. Egyszer már javaslatot tett arra, 
hogy ki kellene alakítani egy rendezett, kulturált, esztétikus községközpontot. Úgy gondolom, 
hogy  ezt  a  gazdasági  programba  belevehetnénk.  Minden  kis  településnek  van  egy  szép 
községközpontja.  Kérem,  hogy  a  Települési  és  Vállalkozásfejlesztési  Bizottság  megfelelő 
résztvevők bevonásával  tervezze ezt  meg.  A főút  kereszteződésétől  számítva az Ordasi  út 
legalább 500 m-es szakaszát igazán rendbe kellene tenni. Ugyanígy a négy útvonal minden 
irányában lévő 100-200 m-es szakaszt rendbe kellene tenni. Szerintem ez saját erő kérdése. A 
községünk egyik legnagyobb gondja a népességcsökkenés, különösen a fiatal korosztálynak 
az elvándorlása. Az önkormányzatnak talán kötelessége is lenne ezzel a kérdéssel foglalkozni. 
Ki  lehetne  dolgozni  egy támogatási  módszert,  keretet  annak érdekében,  hogy a  fiatalokat 
segítsük. Ezt a pontot úgy fogalmaznám meg, hogy a fiatalok házépítési vagy letelepedési 
szándékának  támogatása.  Ez  lehet  egyrészt  telekkel  való  támogatás  vagy  kisebb  összegű 
pénzösszeg megpályáztatása. Ezzel a két ponttal szeretném bővíteni a gazdasági programot. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Az  elmúlt  hónapokban,  napokban  jegyző  úrral  közösen 
többször  tárgyaltunk  a  csatornázással  kapcsolatban  egy  beruházó  céggel.  A  decemberi 
képviselő-testületi  ülésen tárgyalni  fogjuk a  cég ajánlatát  a  KEOP pályázat  első fordulója 
kapcsán.  Az önkormányzat  megpróbál a vállalkozóknak segíteni, például az ipari parkban 
lehetőségük  van  arra,  hogy  telephelyet  hozzanak  létre.  A  lakosság  tájékoztatása  terén  is 
történt előrelépés, a Pataji Hírlap ismét megjelenik, a tájékoztató anyagok kerültek kiküldésre 
a lakosság részére, ezen kívül a kábeltelevízióban is jelennek meg hirdetmények, tájékoztatók. 
Továbbá az önkormányzat honlapja is valamilyen szinten megújult. 
Ha  jól  értem,  két  ponttal  bővülne  a  gazdasági  programunk,  amelyek  a  következők:  A 
községközpont tervezése, kialakítás; illetve a népességcsökkenéssel kapcsolatban a fiatalok 
letelepedési  szándékának  segítése.  Megkérdezem a  képviselő-testületet,  hogy  a  gazdasági 
program kiegészítését elfogadja-e?

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

Szám: 163/2008. határozat

Tárgy: A gazdasági program felülvizsgálata

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  gazdasági  programját 
felülvizsgálta, és azt az alábbi pontokkal egészíti ki: 

• Községközpont tervezése, kialakítása
• A fiatalok letelepedési szándékának segítése
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Felelős: polgármester, Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 5.

4. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: A 2009. évi költségvetési koncepció meghatározása

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Ismertetem  az  előterjesztést.  Átadom  a  szót  a  Pénzügyi 
Bizottság elnökének, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét.

Gyuricza  László  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: A  fő  szempont  a  bevételek  növelése  és  a 
kiadások  csökkentése.  Úgy  gondolom,  hogy  a  határozat-tervezetben  szereplő  pontok 
alkalmasak lehetnek arra,  hogy a  következő évet  költségvetési  szempontból  jól  be tudjuk 
fejezni. Azzal tisztában vagyunk, hogy a központi elképzelések még sokat változhatnak , de 
természetesen  nem  pozitív  irányba.  A  képviselő-testületnek  elfogadásra  javasoljuk  a 
koncepciót. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Szabó Lászlónak. 

Szabó László képviselő, DKT igazgató: Úgy tűnik, hogy Dunapataj történelme periodikusan 
ismétli önmagát, hiszen 80 évvel ezelőtt a nagy világválság idején Dunapataj polgári iskolát 
épített,  és  olyan  helyzetben  gyűjtötte  össze  mind  az  anyagi,  mind  a  szellemi,  mind  a 
támogatásbeli erőket, amikor sorra borult fel a világ korábbi rendje. Most ugyanilyen válság 
közepette áll Dunapataj egy iskolafejlesztés előtt, ami mind küllemében, mind az ott folyó 
munkát  illetően  akkora  léptékű  lesz,  amilyenre  80  év  óta  Dunapatajon  nem  volt  példa. 
Felolvasnék két idézetet egy 80 évvel ezelőtti írásos anyagból. 

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük igazgató úr szép szavait.  Bízunk abban, hogy az 
iskola  felújítása  megvalósul  a  válságban.  Kérdezem,  hogy  van-e  vélemény,  észrevétel  a 
költségvetési  koncepcióval  kapcsolatban?  Amennyiben  nincs,  megkérdezem  a  képviselő-
testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 

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

Szám: 164/2008. határozat

Tárgy: A 2009. évi költségvetési koncepció meghatározása



7

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés részletes tervezése 
során érvényesítendő alapelveket az alábbiak szerint határozza meg:

1.) A  költségvetés  összeállítása  során  elsődleges  cél,  az  önkormányzat  kötelezően 
ellátandó feladataihoz szükséges fedezetet biztosítása. 

2.) A biztonságos gazdálkodás, valamint a pályázati lehetőségek érdekében a működési 
kiadások legalább 3 %-ának megfelelő összegű általános tartalékot kell képezni.

3.) Át kell tekinteni az önkormányzat által vállalt és működtetett (fenntartott) önként 
vállalt feladatokat.

4.) A  gyermeklétszám  további  csökkenése  és  a  Kt.  korábbi  döntése  alapján  – 
figyelembe  véve a  DKT Igazgatójának javaslatát  –  fel  kell  ajánlani  a  „prémium 
évek” programban történő csatlakozás  lehetőségét.  A felajánlást  2008.  november 
24-ig meg kell  tenni.  Amennyiben a „prémium évek” program nem oldja meg a 
létszámhelyzetet, úgy belép a felmentéssel kapcsolatos munkáltatói teendő. A DKT 
Igazgatója  a  2008.  december  9-i  rendkívüli  Pénzügyi  Bizottsági  ülésre  készítsen 
írásos tájékoztatót a „prémium évek” programhoz történő felajánlás eredményéről. 
Amennyiben a „prémium évek” program nem oldja meg a létszámhelyzetet és belép 
a  felmentéssel  kapcsolatos  munkáltatói  teendő,  akkor  az  ehhez  szükséges 
munkáltatói döntés pénzügyi vonatkozású tervezetét szintén a 2008. december 9-i 
Pénzügyi  Bizottsági  ülésre  kell  az Intézményvezetőnek  előterjesztenie.  Ennek az 
előterjesztésnek tartalmaznia kell a döntések időbeli ütemezését is, figyelembe véve 
a Kt. 83/2008. számú határozatában a munkáltatói döntések határidejére vonatkozó 
utasítást.     

5.) Át  kell  tekinteni  a  többi  intézménynél  is  (Hivatal,  DTI)  a  „prémium  évek” 
programhoz való csatlakozás lehetőségét azoknál a feladatoknál ahol előre látható, 
hogy a jövőben szükséges lesz létszámcsökkentésre. Különös tekintettel a védőnői 
szolgálat  esetében,  ahol  az  ellátottak  létszámának  csökkenése  miatt  várhatóan 
jövőben egy védőnői körzetben is ellátható lenne a feladat. 

6.) Minden  költségvetési  szervnél  meg  kell  vizsgálni  a  tartósan  távollévők  (gyesen, 
gyeded lévők) álláskeretét. Amennyiben a feladatellátás átmenetileg más szervezési 
intézkedésekkel ellátható, vagy a feladatellátáshoz nincs szükség az állás átmeneti 
betöltésére,  úgy  az  álláskereteken  lévő  bér  és  járulék  kiadásait  a  2009.  évi 
költségvetésben céltartalékként kell szerepeltetni.    

7.) Meg  kell  vizsgálni  1  fő  4-6  órás  pénzügyi  ügyintézői  munkakör  létrehozásának 
lehetőségét a társulásból adódó (DKT és a Hivatal) többletfeladatainak ellátására.

8.) Amennyiben valamely képviselő, ill. bizottsági tag - a 2008. évhez hasonlóan - úgy 
nyilatkozik,  hogy  a  számára  megállapított  juttatásról  lemond,  az  így  képződött 
megtakarítást céltartalékba kell helyezni. 

9.) Az intézmények  (kiemelten  a  DTI)  a  bevételeit  ismételten  tekintse  át  és  tegyen 
javaslatot plusz bevételek beszedésének lehetőségeire.
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10.)Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogatásait.

11.)Az I. fordulóban megnyert óvoda - iskola felújításhoz szükséges önerőt biztosítani 
kell a II. fordulóra, illetve a tervezett felújításhoz.

12.)Az  51-es  főút  korszerűsítése,  felújítása  során  felmerült  önkormányzati 
beruházásokhoz a szükséges önerőt biztosítani kell. 

13.)Balesetveszélyes  utak,  járdák  (Dunapataj-  Szelid  egyaránt)  megszüntetésére  a 
legszükségesebb fedezetet biztosítani kell.

14.)További  új  beruházások  indítása  és  a  fejlesztési  célú  pályázatok  beadása  előtt 
kiemelten szükséges vizsgálni azok későbbi működtetés többletkiadás-vonzatát és 
ezekre  jóváhagyás  csak  ezek  ismeretében,  a  költségvetés  teherbíró  képesség 
mértékéig adható.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31., folyamatos
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
intézményvezetőket
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 5.

5. sz. napirend 

Tárgy: Közmeghallgatás

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 
előírja,  hogy  a  közmeghallgatást  minden  évben  meg  kell  tartani.  Átadom  a  szót  a 
közmeghallgatás keretén belül a megjelent vendégeinknek. 

Lakotos Ferencné: Lakásfenntartási támogatásra adtam be kérelmet az önkormányzathoz. A 
bizottság  döntése  alapján  kevesebb  támogatást  kaptam,  mint  a  tavalyi  évben.  Egy  kicsit 
kevésnek találom a megállapított összeget. 

Dusnoki Csaba polgármester: Törvények, jogszabályok alapján tudunk támogatást biztosítani. 
A jogszabályokat  nem tudjuk  felülírni.  Anyagi  lehetőségeinkhez  mérten  az  idei  évben  is 
biztosítunk tüzelő támogatást a rászorultak részére. Mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy mindenben támogassuk Dunapataj lakosságát. 

Lakatos Ferencné: A gondozási központban nagyon kevés a hely, nagyon kis helyre vagyunk 
összezárva, és ez problémát, feszültséget okoz. 
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Dusnoki  Csaba  polgármester: A  gondozási  központ  felújításáról  az  egyebek  napirendi 
pontban még tárgyalni fogunk. Átadom a szót Dávid Jánosnak. 

Dávid János Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője: Két közérdekű dologról 
szeretnék beszámolni. Egy sikeres pályázat kapcsán a napközis konyha felújítása megtörtént, 
amelynek keretében belül új technológia is beszerzésre került. A helyi mozgáskorlátozottak 
egyesületének  elnöke  felajánlásából  a  nyár  folyamán  a  napközis  konyha  összes  ablakára 
szúnyogháló került elhelyezésre mintegy 30.000 Ft értékben, amelyet ezúton is megköszönök. 
A  Dunapataji  Népdalkör  és  Hagyományőrző  Egyesület  nemzetközi  szinten  is  képviseli 
Dunapatajt,  elviszi a településünk jó hírnevét.  Az idei nyáron részt vettünk egy fellépésen 
szászcsávási  barátaink  meghívására,  akik  idén  ünnepelték  dalárdájuk  fennállásának  170. 
évfordulóját.  E  látogatásunk  kapcsán  adtunk  sikeres  koncertet  Dicsőszentmártonban  és 
Szászcsáváson. 
A Bécsi  Osztrák  Konzulátus  meghívására  november  8-án  részt  vettünk  az  I.  világháború 
befejezése 90. évfordulójára megrendezett rendezvénysorozaton, délután 4 órakor a Főtéren 
adtunk egy szabadtéri műsort, este 7-kor pedig a Művészetek Házában nagysikerű előadáson 
vettünk  részt.  E  hét  hétfőjén  a  múzeumban  megnyílt  kiállításon  adtunk  elő  részleteket  a 
november 8-i műsorunkból. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Köszönjük  az  egyesület  vezetésének  és  tagjainak  áldozatos 
munkáját,  amit  azért  tesznek,  hogy  Dunapataj  hírnevét  öregbítsék.  Büszkék  vagyunk  az 
egyesületre, amelyet anyagi javainkhoz mérten megpróbálunk támogatni. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy a közmeghallgatást bezárom. 

6. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: A 2009. évi községi rendezvények meghatározása

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: A jövő évi rendezvények közül 
kiemelt  rendezvény lesz  az  1919-es  vörösterror  90.  évfordulójáról  történő  megemlékezés. 
Külön testület alakult,  aki az ünnepséggel kapcsolatos szervezést,  előkészítést  végzi.  Jelen 
pillanatban az ünnepség fő szónokának felkérése zajlik. 

Dusnoki Csaba polgármester: Javaslom, hogy közreműködőként a május 1-jei és a Pataji Ősz 
rendezvényhez a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, illetve a Pataji Ősz rendezvényhez az 
egyházakat vegyük bele a rendezvénytervbe.  Megkérdezem a képviselő-testületet,  hogy az 
előterjesztést elfogadja-e?

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

Szám: 165/2008. határozat
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Tárgy: A 2009. évi községi rendezvények meghatározása

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 
1990.  évi  LXV.  tv.  1.§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  2009.  évre 
vonatkozóan községi rendezvényeit,  annak időpontjait  és önkormányzati  felelőseit  az 
alábbiak szerint állapítja meg:

2009. március 15. (vasárnap)
Fáklyásmenet, megemlékezés a Kossuth szobornál
Együttműködő  szervezetek:  Patajiak  Köre,  DKT,  Dunapataji  Népdalkör  és 
Hagyományőrző Egyesület
Felelős: Járdi József képviselő

2009. május 1. (péntek)
Községi majális a sportpályán
Együttműködő  szervezetek:  Polgármesteri  Hivatal,  DKT,  Községi  Sportegyesület, 
Dunapataji Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület, Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Felelős: Szamosközy Tamás képviselő

2009. június 21. (vasárnap)
Községi gyásznap
Együttműködő  szervezetek:  Polgármesteri  Hivatal,  DKT,  Dunapataji  Népdalkör  és 
Hagyományőrző Egyesület, Római Katolikus Egyház, Református Egyház
Felelős: Dusnoki Csaba polgármester

2009. szeptember 11-13. (péntek-szombat-vasárnap)
Pataji Ősz
Együttműködő  szervezetek:  Polgármesteri  Hivatal,  DKT,  Dunapataji  Népdalkör  és 
Hagyományőrző Egyesület, Patajiak Köre, Községi Sportegyesület, egyházak, Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat
Felelős: Dusnoki Csaba polgármester

2009. október 23. (péntek)
Megemlékezés az 1956-os forradalomról
Együttműködő szervezetek: Polgármesteri Hivatal, DKT
Felelős: Dr. Iván Katalin képviselő

Felelős: rendezvényfelelősök
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
polgármesteri hivatal csoportvezetőit,
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét,
rendezvényfelelősöket,
program- és szabadidő szervezőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
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Határidő: 2008. december 5.

7. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: Egyebek

Tárgy: A képviselő-testület 86/2008. sz. határozatának kívül helyezése

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Botykai  János  jegyző: Ismertetem  a  határozat-tervezetet.  Kérem  és  javaslom,  hogy  a 
határozat-tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 

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: 166/2008. határozat

Tárgy: A képviselő-testület 86/2008. sz. határozatának hatályon kívül helyezése

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Dunapataj  Nagyközség  Oktatási  és 
Művelődési  Tevékenységének  Támogatására  Alapítvány alapító  okirata  módosítására 
hozott 86/2008. határozatát hatályon kívül helyezi.
A  képviselő-testület  megállapítja,  hogy  a  Bács-Kiskun  Megyei  Bíróság 
PK.61.067/1992/45.  számú  végzésében  hiánypótlásra  hívta  fel  az  alapító 
önkormányzatot, egyben tájékoztatta arról, hogy milyen módon tudja az önkormányzat 
az  alapítvány  megszűnését  kezdeményezni  a  közalapítványokra  vonatkozó 
rendelkezések módosulását követően.
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az alapítványt 2008. december 31. napjával meg 
kívánja szüntetni. 
Erre  való  tekintettel  felkéri  az  alapítvány kuratóriuma elnökét,  a  polgármestert  és  a 
jegyzőt, hogy készítsen előterjesztést a képviselő-testület 2009. januári ülésére, csatolva 
a megszűnéshez szükséges mellékleteket.  (mérleg,  bankszámlakivonat,  köztartozásról 
igazolás, további tevékenység ellátás, vagyonról való rendelkezés, stb.)

Felelős: alapítvány elnöke, polgármester, jegyző
Határidő: 2009. január 31. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
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A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 5.

Tárgy: SZOC-EK-08 pályázat benyújtása a gondozási központ felújítására

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

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

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

Szám: 167/2008. határozat

Tárgy: SZOC-EK-08 pályázat benyújtása a gondozási központ felújítására

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testület  pályázatot  nyújt  be  az 
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató 
Kht. által kiírt „Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi 
egyszeri kiegészítő támogatására” (SZOC-EK-08).

A program keretében a Gondozási Központ épületének külső-belső felújítását (talajvíz 
elleni  és  oldalfal,  valamint  hőszigetelés,  nyílászáró-csere,  burkolatok  cseréje,  festés, 
mázolás, stb.) kívánja megoldani a képviselő-testület. 
A pályázat az áfá-t vissza nem igénylők esetében 100%-os támogatottságú.

A pályázat teljes költsége: 12.500.000 Ft + Áfa = 15.000.000 Ft. 

A képviselő-testület azonnali beszedési megbízást ad a pályázat kiírónak a pályázattal 
összefüggő teljesítésekre vonatkozóan.
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  pályázat  előkészítéséhez  és 
összeállításához  szükséges  feladatok  ellátásához  vegye  igénybe  az  M27  Absolvo 
Consulting Kft. szolgáltatását 70.000 Ft + Áfa, azaz 84.000 Ft értékben és 5% + Áfa 
sikerdíj figyelembevételével tekintettel a rövid pályázati határidőre. 
A szakmai program és az előkészítés munkálatait a Gondozási Központ vezetője és a 
polgármesteri hivatal készíti elő. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. november 20. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
Gondozási Központ vezetőt,
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DTI intézményvezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 5.

Dusnoki Csaba polgármester: Javaslom, hogy a bizottsági előterjesztések előtt tárgyaljuk meg 
az egyéb kérelmeket. 

Tárgy: Pataji Mg. Zrt. kérelme

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést és a határozat-tervezetet. Kérem a 
képviselő-testületet, hogy támogassuk a kérelmet. Átadom a szót alpolgármester úrnak.

Nagy Gyula alpolgármester: Ha szükséges, a szolgalmi jogot is biztosítsuk.

Járdi József képviselő: A hiánypótlás egyedül ezt kérte. 

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: 168/2008. határozat

Tárgy: A képviselő-testület 51/2008. határozatának kiegészítése 

H a t á r o z a t

A képviselő-testület a 2008. április 10-én hozott 51/2008. határozatát az alábbiak szerint 
egészíti ki: 

A  fenti  hrsz-ú  ingatlanokon  megvalósuló  beruházás  működéséhez  az  üzemeltetés 
fennállásáig, de minimum a működtetési kötelezettség időtartamáig, - mely a beruházás 
megvalósulását követő 5 év- hozzájárulását adja a testület.

Felelős: -
Határidő: -
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
kérelmezőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
műszaki előadót
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
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Határidő: 2008. december 5.

Tárgy: Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Botykai János jegyző: Szóbeli észrevételt kaptunk telefonon a közigazgatási hivataltól a Bursa 
Hungarica  önkormányzati  ösztöndíjpályázatok  felülvizsgálata  kapcsán.  Három  pont 
vonatkozásában kiegészítést javasoltak a rendeletünkkel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy 
ez évben vált világossá, hogy a Bursa Hungarica pályázatokat nem önkormányzati hatósági 
ügyként  kell  elbírálni,  hanem mint  önkormányzati  támogatást,  így fellebbezési  jogot  nem 
biztosít  a  döntés  ellen  senki  számára  a  jogszabály.  Tekintettel  arra,  hogy  a  szociális 
rendeletünkben  szabályoztuk  a  Bursa  Hungarica  támogatási  formát,  így  két  technikai 
módosítást  tartalmaz  a  rendelet-tervezet  1.§-a.  Kérem  és  javaslom  a  rendelet-tervezet 
elfogadását.  A  Bursa  Hungarica  pályázatok  kapcsán  annyi  kiegészítésem  lenne,  hogy  a 
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  is  kiegészíti  egy  meghatározott  összeggel  a  Bursa 
Hungarica  önkormányzati  keretét.  Javaslom,  hogy a  bizottság  vizsgálja  felül  döntését,  és 
vegye figyelembe a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatását is. 

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük jegyző úr kiegészítését. 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
23/2008.(XI.21.) rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
23/2006.(XII.0l.) rendelet módosításáról

1.§

(1) A  R.  3.§  (1)  bekezdésben  lévő  felsorolásból  a  „Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás” szövegrész hatályát veszti (a felsorolásból kikerül).

(2) A R. 3.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás.”

2.§

A R. 10.§-a az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki:
„Ezen  rendelet  szabályait  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjtámogatása megállapítása során nem kell alkalmazni.”
A korábbi (1)-(2)-(3)-(4) bekezdés számozása sorrendben (2)-(3)-(4)-(5) bekezdésre változik.
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3.§

Ez a rendelet 2008. november 21-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.

Dunapataj, 2008. november 20.

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

Tárgy: „MISKOLC-lift” Kft. ajánlata

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki  Csaba  polgármester: Az  iskola-felújítással  kapcsolatban  az  engedélyezési  tervek 
elkészítése van folyamatban. Az akadálymentesítés kapcsán az iskolában ki kell alakítani egy 
liftet, ami előírás. Ehhez terveket kell kidolgozni, amit az engedélyes tervhez csatolni kell. 
Több helyről kértünk árajánlatot, amelyek közül a „MISKOLC-lift” Kft. ajánlatát tartottam a 
legjobbnak. A kft. 360.000 Ft + Áfa összegért készítené el a tervdokumentációt. Ha a felújítás 
megvalósul, akkor ezen összeget a kivitelezés során a kiviteli összegből le fogja számlázni. 
Tehát igazából, ha megnyerjük a pályázatot, akkor nem kell kifizetnünk ezt az összeget, mert 
a kiviteli költségből le fogja számítani a kft. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Botykai  János  jegyző: Többletpontot  jelentett  a  pályázat  első  fordulójánál,  ha 
akadálymentesítést  is  vállal  a pályázó.  Tehát  a pincétől  az első emeletig szolgálja a lift  a 
közlekedést,  amennyiben  a  pályázaton  nyerünk.  A  költségviseléssel  kapcsolatban  annyi 
kiegészítésem  lenne,  hogy  közel  90%-ban  támogatni  fogja  ezt  a  kivitelezési  költséget  a 
pályázat. Ehhez azonban sikeres második fordulóra van szükség. 

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

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

Szám: 169/2008. határozat

Tárgy: „MISKOLC-lift”  Kft.  ajánlata  hidraulikus  személyfelvonó  engedélyezési 
tervdokumentációjának elkészítésére

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadja  a  „MISKOLC-
lift” Kft.  (3527 Miskolc,  József A. u. 1.) ajánlatát,  amely a Duna-menti  Közoktatási 
Társulás Dunapataj, Kalocsai út 2. szám alatti általános iskola épületében tervezendő 
1 db 630 kg-os,  4  megállós,  átellenes  elrendezésű,  hidraulikus  személyfelvonó és  a 
hozzátartozó  acélszerkezetű  akna  engedélyezési  tervdokumentációjának  elkészítésére 
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vonatkozik. A vállalkozási díj 432.000 Ft (bruttó), amelyet a képviselő-testület a 2008. 
évi általános tartalék terhére biztosít. Kifizetésre csak akkor kerül sor, ha a kivitelezést 
nem a „MISKOLC-lift” Kft. végzi.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 5. 

Tárgy: A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés
konzorcionális szerződés módosítása

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

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

Botykai János jegyző: A hulladékgazdálkodási törvény előírásai alapján egy pályázati feltételt 
kell beépítenie a homokhátságnak a konzorcionális szerződésbe. Az előterjesztést a bizottsági 
ülésekre  nem tudtuk  kiküldeni,  mert  az  október  28-i  döntést  a  mai  napon kaptuk  meg  a 
homokhátságtól, ezért került sürgősséggel a képviselő-testület elé. Kérem, hogy fogadja el a 
szerződésmódosítást a képviselő-testület.  

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: 170/2008. határozat

Tárgy: A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés
konzorcionális szerződés módosítása

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  „a 
Homokhátsági  Regionális  Szilárdhulladék  Kezelési  Konzorcionális  Együttműködés 
konzorcionális  szerződés  módosítása”  című  előterjesztést.  A  képviselő-testület 
jóváhagyja  a  konzorcionális  szerződés  módosítását  a  melléklet  szerinti  formában. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
Csongrád Város Önkormányzatát, Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 

  Konzorcium Tulajdonközösség Gesztorát, Intézményét
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 5.

Tárgy: Pénzügyi Bizottság előterjesztései

Tárgy: A szemétszállítás díjának emelése

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottságunk határozatát. 

Dusnoki Csaba polgármester: Annyi kiegészítésem lenne, hogy a 82 önkormányzat, aki tagja 
a  homokhátságnak,  fellépett  a  8%-os  díjemelés  ellen,  és  5,85%-os  díjemelést  próbál 
véghezvinni.  Erről  a  november  26-i  konzorciumi  ülésen  születik  döntés.  A  hulladék 
elhelyezéssel kapcsolatban annyit mondanék, hogy 2009. július 16-án bezár a szeméttelepünk, 
mert  eddig  az  időpontig  van  működési  engedélyünk.  Ezt  követően  a  hulladéklerakó 
rekultivációjára kerül majd sor.  A lakosságnak sajnos jelentős mértékben fog emelkedni a 
szemétszállítás  díja.  A  szeméttelepünk  bezárása  után  az  építési  törmelék  lerakásához  ki 
fogunk jelölni területet. 

Kocsis Károlyné képviselő: A gyakorlati megvalósítással kapcsolatban kérdések merültek fel. 
Mennyi most a szemétszállítás díja? 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Egy  110  l-es  kuka  elszállítása  cca.  316  Ft  lesz,  azaz  éves 
szinten 16.000 Ft lesz lakásonként. 

Kocsis  Károlyné  képviselő: Arról  van  szó,  hogy mindenkinek  kötelező  a  szemétszállítást 
megrendelni? 

Dusnoki Csaba polgármester: Igen.

Kocsis Károlyné képviselő: Kötelező-e minden hétre megrendelni a szemétszállítást?

Dusnoki Csaba polgármester: Igen.  

Kocsis  Károlyné  képviselő: Vannak olyan  egyedül  élők, akiknél  nem gyülemlik föl  annyi 
szemét, hogy minden héten el kelljen szállíttatni. 
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Dusnoki Csaba polgármester: Kötelező a közszolgáltatást igénybe venni. 

Kocsis Károlyné képviselő: Hetente kötelező igénybe venni? 

Dusnoki Csaba polgármester: Igen. A szállító éves szinten egy ingyenes lomtalanítást biztosít, 
de csak Dunapataj vonatkozásában. Mivel Szelid üdülőterület, ezért oda nem tud ingyenes 
lomtalanítást  biztosítani  a  szolgáltató.  A  nyugdíjasoknak,  egyedülállóknak  önkormányzati 
rendeletünk alapján olyan kedvezményt tudunk biztosítani, hogy a 110 literestől kisebb kukát 
is  igénybe  vehetnek,  illetve  a  használaton  kívüli  épületek  után  is  van  kedvezmény. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a bizottság határozatát elfogadja-e?

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

Szám: 171/2008. határozat

Tárgy: Szilárd hulladékszállítás díjának emelése

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Homokhátsági  Regionális 
Hulladékkezelési  Konzorcium  Intézményének  írásos  előterjesztését  megtárgyalta,  és 
tudomásul  veszi  a  szemétszállítási  díj  5,85%-os  emelésének  szükségességét  2009. 
január 1-jétől kezdődően. (A szállítási díj 2009. január 1-jétől 2 Ft 40 fillér + áfa / liter.) 
A képviselő-testület elrendeli a díjaknak az önkormányzati rendeletbe való beépítését és 
a tervezet előterjesztését. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. december 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 5. 

Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság előterjesztései

Tárgy: A dunapataji és a szelidi szemétszállítás felülvizsgálata és a szükséges módosításokra 
javaslat

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

Schill  Tamás  Települési  és  Vállalkozásfejlesztési  Bizottság  elnöke: Bizottságunk 
határozatával  kapcsolatban  annyi  kiegészítést  tennék,  hogy  a  szelidi  szemétszállítással 
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kapcsolatban  a  jövő képviselő-testületi  ülésen  teszünk javaslatot.  Ismertetem bizottságunk 
határozatának Dunapatajra vonatkozó részét.  

Dusnoki  Csaba  polgármester: Harta  nagyközségben  jelenleg  2,90  Ft  literenként  a 
szemétszállítás  díja.  Tehát  Hartán  sem olcsóbb a  szemétszállítás,  mint  nálunk.  Valószínű, 
hogy  a  hulladékszállítási  árak  országos  szintűek.  A  hulladékszállítás  terén  82  település 
vonatkozásában egységes díjak lesznek meghatározva. Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Botykai  János  jegyző: Amennyiben  a  bizottsági  határozatnak  csak  a  dunapataji  részét 
tárgyalja a képviselő-testület, akkor nem kell határozatot hozni, mert erről már van érvényes 
határozat. Csak a szelidi hulladékszállítással kapcsolatban kell majd döntést hozni. 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal, határozathozatal nélkül tudomásul vette a 
bizottság határozatát. 

Tárgy: A 2009. évben benyújtandó útjavítással kapcsolatos pályázatokhoz az utcák kijelölése

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

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

Dusnoki Csaba polgármester: Kiegészítésként  annyit  mondanék,  hogy azért  ezek az utcák 
szerepelnek  a  bizottság  javaslatában,  mert  csak  gyűjtőutakra  vagy  attól  magasabb  rendű 
utakra lehet pályázatot benyújtani. További előírás volt, hogy az igényelt támogatási összeg 
nem  lehet  kevesebb,  mint  50  millió  Ft.  A  pályázat  elbírálásánál  előnyt  élveznek  a 
településközpontot elkerülő utak, illetve a közintézmények megközelítését  szolgáló utak, a 
kettő,  három,  négy  számjegyű  utak.  A  pályázat  csak  aszfaltburkolatra  ad  támogatást.  Az 
útfelújítás szikkasztó árkok kiépítésével kerülne megvalósításra. 
A mai  terveink  szerint  83.657.170  Ft-ra  nyújtanánk  be  pályázatot.  Ismeretségi  körömben 
találtam egy olyan pályázatíró céget, aki a pályázatírásért nem kér pénzt, illetve sikerdíjat. 
A bizottság határozatában lévő felsorolásból kimaradt a Május utca, kérem, hogy ezzel az 
utcával kerüljön kiegészítésre a felsorolás. A pályázat maximum 65%-os támogatást biztosít. 
Az  önerőt,  amely  29.280.009  Ft,  a  képviselő-testület  a  tartalék,  a  céltartalék  és  a 
többletbevétel terhére tudja biztosítani. Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot. Átadom a 
szót a jegyző úrnak. 

Botykai János jegyző: A Bem utca a felsorolás végén szerepel, de ez a zárójel elé kerülhet, 
mert a Bem utcának csak az átkötő szakasza kerülne felújításra, illetve a felsorolás kiegészül a 
Május utcával. Az önerő fedezete az alábbiak szerint módosul, ahogy már polgármester úr is 
említette: tartalék, céltartalék és többletbevétel. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  pályázat  benyújtási  határideje  2008.  december  3. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy egyetért-e a pályázat benyújtásával? 

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

Szám: 172/2008. határozat
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Tárgy: DAOP-2008-3.1.1/B pályázat benyújtása útfelújításra 

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség által kiírt DAOP-2008-3.1.1/B pályázati kiírásra.

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése.

A pályázattal lehetőség nyílik a Rákóczi, Honfi, Fürst S. utcák, a Béke tér, a Damjanich, 
Kossuth L., Zrínyi, Május, Dózsa Gy., Bem utcák burkolatának felújítására.

A pályázat bekerülési költsége: 83.657.170 Ft
Ebből az igényelt támogatás: 54.377.161 Ft
Önerő: 29.280.009 Ft

A  képviselő-testület  az  önkormányzati  önerőt  a  2008.  évi  tartalék,  céltartalék  és  a 
többletbevétel terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. december 3.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 3. 

Közérdekű bejelentések

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Szabó Lászlónak. 

Szabó László DKT igazgató,  képviselő:  Szeretettel  várunk mindenkit  november  28-án 17 
órakor a könyvtárban megrendezendő „kerekasztal” beszélgetésre, amelynek az a címe, hogy 
„Önkormányzatok képviselete az Unióban”. A beszélgetés vezetője képviselő-társunk, aki az 
EU-s magyar delegáció tagja. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Botykai  János jegyző: Átmeneti  intézkedésként jegyzői  utasításban kellett  szabályoznom a 
közigazgatási területen lévő, nem a tanácsteremben tartandó házasságkötésekkel kapcsolatos 
finanszírozási  kérdéseket.  A színvonal  emelése végett  lehetőség van különböző oklevelek, 
borítók, emléklapok átadására, illetve a Bakodi Centrum működésével kapcsolatban már ott 
tartunk, hogy nem dunapataji származásúak is kötnek sokan házasságot. Ezt a szolgáltatást 
eddig ingyen végeztük a polgármesteri hivatal költségkerete terhére. A képviselő-testületnek 
lehetősége  van  arra,  hogy  ezt  rendeletben  szabályozza.  Természetesen  a  dunapatajiaknak 
kedvezményes  a  külső  helyszínen  történő  házasságkötés,  illetve  a  helyben  történő 
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házasságkötés,  mint  szolgáltatás  továbbra  is  ingyenes.  A  felvetett  ügyben  új  jogszabály 
kibocsátása is várható.

Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén az ülést berekesztem. 

Kmf.

Dusnoki Csaba Botykai János 
polgármester jegyző


