
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

Az ülés helye: Községháza – tanácskozóterem.

Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin, Járdi József, Kiss István, Kocsis Károlyné,
Kothencz József, Nagy Jenő Zoltán, 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
Gyurita Zoltán József mb. adóügyi csoportvezető
Tomolik János Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság kültagja
Sztojanovics Istvánné pénzügyi és gazd. csop. vezető

Dusnoki  Csaba  polgármester: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja  az  ülés 
határozatképességét,  12 fő,  ismerteti  a napirendet,  és az ülést  megnyitja.  Javaslatot  tesz a 
napirend  kiegészítésére  az  alábbiak  szerint:  Hus  Jánosné  cserelakás  ügye,  TÁMOP 3.1.4 
pályázattal  kapcsolatos  tájékoztatás  és  döntés  meghozatala,  a  köztisztasági  rendelet 
módosítása, Dél-alföldi ivóvízminőség javító programban való részvétel, Leader pályázatok 
önerejének meghatározása.  

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 2009. évi munkaterv meghatározása

3.) Egyebek
- A  magánszemélyek  kommunális  adójának  bevezetéséről  és  mértékéről  szóló 

rendelet módosítása
- Az idegenforgalmi adó bevezetéséről és mértékéről szóló rendelet módosítása
- Az önkormányzati  tulajdonú víziközműből  szolgáltatott  ivóvíz egységes díjának 

megállapításáról szóló rendelet módosítása
- Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos térítési díjakról szóló rendeletek módosítása
- Köztisztviselőkkel  szemben  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapját 

képező célok meghatározása
- Szerződések megtárgyalása 
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- Köztisztasági rendelet módosítása
- Hus Jánosné cserelakás ügye
- Dél-alföldi ivóvízminőség javító programban való részvétel
- TÁMOP 3.1.4. pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
- Bizottsági előterjesztések megtárgyalása
- Leader pályázatok önerejének meghatározása

1. sz. napirend megtárgyalása

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet,  hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja-e? 

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

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

Előterjesztő: polgármester
                    
Dusnoki  Csaba polgármester: A múlt  heti  kistérségi  ülésen tárgyaltunk az orvosi  ügyeleti 
rendszerről,  mivel  december 1-jével  az ügyeleti  rendszer  szerződése lejárt.  A kistérség az 
írásos beszámoló és vélemények alapján úgy döntött, hogy továbbra is a jelenlegi rendszer 
működését  kívánja  támogatni.  A szerződés 2008.  december 1-jével  ismételten  megkötésre 
került, így a jelenlegi rendszerben működik tovább az ügyelet. 

A megnyert kisbusz pályázat ügyében 6 önkormányzat összefogott és közösen kiválasztásra 
került  a közbeszerzést lebonyolító  vállalkozás. A vállalkozás 100.000 Ft összegért  vállalja 
önkormányzatonként a közbeszerzés lebonyolítását. A szerződést megkötöttük. 

Az  orvosi  rendelő,  illetve  a  napközis  konyha  felújításának  és  a  12  utcás  útpályázat 
megvalósításának ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrök hiányosságot nem tártak fel, a vállalt 
tevékenységet  100%-ban  teljesítettük.  A  kifizetések  megtörténtek.  A  kerékpárút  pályázat 
esetében a forgalomba helyezés megtörtént, az elszámolás és a kifizetés folyamatban van.

Az  Önkormányzati  Minisztériumtól  közel  7.000.000  Ft-ot  nyertünk  pályázati  önrész 
kiegészítésére. 

A Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója 200.000 Ft-tal támogatja kérelem alapján 0-tól 10 
éves korig bezárólag a rászoruló gyermekeket karácsonyi ajándékvásárlás címén.

Az óvoda és az iskola felújítására benyújtott pályázatunk II. fordulójához szükséges tervek 
elkészültek  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően,  az  engedélyező  hatóságokhoz  2008. 
december  8-án  beadásra  kerültek,  amelyeket  a  hatóságok  befogadtak.  Tehát  jelenleg  az 
engedélyezési eljárás zajlik. A tervezés során figyelembe kellett venni a jelenlegi állapotot, 
helyzetet  és  ez  alapján  kellett  kidolgozni  a  legjobb  alternatívát  a  belső  átalakításra,  így 
minden igényt nem lehetett kielégíteni. 
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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 2 főt összesen 20.000 Ft összegű 
átmeneti segélyben részesítettem rendkívüli élethelyzetükre tekintettel. 
Továbbá az alábbi átruházott hatáskörben hozott intézkedéseimről tájékoztatom a képviselő-
testületet: 
Kiss Attila bérleti szerződése a Dunapataj, Vasút u. 45. sz. alatti ingatlanra (Zöldért épület) 
egy évre megkötésre került. A bérleti díj 160.000 Ft.
Járó Mónika Dunapataj, Ordasi u. 22/C szám alatti bérlakásra vonatkozó szerződése egy évvel 
meghosszabbításra került.
Németh Sándor Dunapataj, Ordasi u. 22/B szám alatti bérlakásra vonatkozó szerződése egy 
évvel meghosszabbításra került.

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

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

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

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

2. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: A 2009. évi munkaterv meghatározása

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  képviselő-testület  2009.  évre  vonatkozó  munkatervének 
tervezetét  elkészítettük.  A  munkaterv  meghatározásakor  a  törvényi  és  jogszabályi 
előírásoknak megpróbáltunk eleget tenni. A tavalyi munkatervhez képest a novemberi és a 
decemberi testületi ülések időpontjában van változás, melyeknek dátumát egy héttel későbbi 
időpontban határoztuk meg a tavalyi dátumokhoz képest. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Botykai  János  jegyző: A munkatervben  a  szelidi  fórum tervezett  időpontjaként  július  4-e 
szerepel. A márciusi képviselő-testületi ülés napirendjei között szerepel az éves ellenőrzési 
jelentés, valamint az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzési tapasztalatainak 
áttekintése.  Ez  annyit  jelent,  hogy  az  előkészítőket  ki  kell,  hogy  egészítsük  az 
intézményvezetőkkel. Illetve e napirend során kerülhet sor a FEUVE szabályok teljesülésével 
kapcsolatos tájékoztatásra. Ennyivel kérem kiegészíteni a munkatervet. 
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Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem a  képviselő-testületet,  hogy  a  munkatervet  a 
jegyző úr által ismertetett kiegészítéssel együtt elfogadja-e? 

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

Szám: 173/2008. határozat

Tárgy: A képviselő-testület 2009. évi munkatervének meghatározása

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  2009.  évi  munkatervének  tervezetét 
megtárgyalta és azt az alábbi kiegészítésekkel együtt fogadja el: 

A  2009.  március  26-i  ülés  3.  napirendjében  (egyebek)  szereplő  „éves  ellenőrzési 
jelentés,  valamint  az  önkormányzati  költségvetési  szervek  belső  ellenőrzési 
tapasztalatainak  áttekintése”  napirend  kiegészül  a  következők  szerint: „A  részben 
önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szervek  FEUVE  rendszerének  kialakítása,  illetve 
működtetésének  áttekintése”,  illetve  a  napirend  előkészítője  kiegészül  az 
„intézményvezetők” szóval.

A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  végleges  munkaterv  elkészítésekor 
fentieket vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. december 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
polgármesteri hivatal csoportvezetőit
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 29.

3. sz. napirend tárgyalása 

Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről és mértékéről szóló rendelet 
módosítása

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

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

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát.
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Dusnoki  Csaba  polgármester: A  kommunális  adó  vonatkozásában  mintegy  60  %-os 
csökkenést  javasol  a  bizottság  elfogadni  a  képviselő-testületnek.  A  kábeltelevízió  nézők 
érdekében  ismertetem  a  kommunális  adó  mértékeket.  A  kommunális  adó  mértéke  azért 
csökken,  mert  az  adóból  kikerül  a  szilárd  hulladékszállítás  díja.  Jövő  év  január  1-jétől  a 
lakosságnak  egyénileg  kell  szerződést  kötnie  a  vállalkozóval  a  szilárd  hulladékszállítás 
vonatkozásában. A szemétszállítás díját mindig a tárgynegyedévet követően kell a szolgáltató 
felé megfizetni. A hulladéklerakó telepünk 2009. június 16-ig működik, a telep fenntartásának 
jelentős költségei vannak, amelyet valahonnan finanszírozni kell. 2010-től előfordulhat az is, 
hogy  a  kommunális  adó  mértékét  tovább  csökkentjük,  mivel  akkor  már  nem  lesz 
hulladéklerakónk,  amit  fenn  kell  tartanunk.  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
24/2008.(XII.29.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről és mértékéről szóló 
20/2007.(XII.17.) rendelet módosításáról

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  magánszemélyek  kommunális  adójának 
bevezetéséről és mértékéről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Az adó mértéke az építmény komfortfokozata alapján:

Lakás területe Összkomfortos, Félkomfortos Komfort nélküli
(m2) komfortos

0-60 4000 Ft/év 2000 Ft/év 1000 Ft/év

61-70 4500 Ft/év 2300 Ft/év 1300 Ft/év

71-80 5000 Ft/év 2700 Ft/év 1500 Ft/év

81-100 5500 Ft/év 3100 Ft/év 1700 Ft/év

101 felett 6000 Ft/év 3500 Ft/év 2000 Ft/év

b) Nem  lakás  céljára  szolgáló  építmények:  üzlet,  műhely,  raktár,  iroda,  rendelő 
adótárgyanként 3500 Ft/év.

c) A beépítetlen lakótelek 1500 Ft/év.

2.§
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Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Dunapataj, 2008. december 11.

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

Tárgy: Az idegenforgalmi adó bevezetéséről és mértékéről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Az épület után fizetendő idegenforgalmi adó mértéke maximum 
1169 Ft lehet. Jelenleg, a 2008-as évre vonatkozóan 750 Ft/m2/év az építmény után fizetendő 
idegenforgalmi  adó  mértéke.  A  Pénzügyi  Bizottság  az  építmény  után  fizetendő 
idegenforgalmi  adó  vonatkozásában  50  Ft/m2 emelést,  azaz  800  Ft/m2 összeget  javasol 
elfogadni a képviselő-testületnek. Az adó emelését a Szeliden megvalósult fejlesztések, illetve 
a  szelidi  szemétszállítás  kaotikus  helyzete  indokolja.  2009.  április  30-ig  a  konténeres 
szemétszállítás  még működni  fog  Szeliden,  de  2009.  május  1-jétől  zsákos  szemétszállítás 
kerül bevezetésre. A vendégéjszaka után fizetendő idegenforgalmi adó mértékét a bizottság 
nem javasolja  módosítani.  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
25/2008.(XII.29.) rendelete

az idegenforgalmi adó bevezetéséről és mértékéről szóló 
21/2007.(XII.17.) rendelet módosításáról

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  az  idegenforgalmi  adó  bevezetéséről  és 
mértékéről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az 1.§ (1) bekezdés b) pontja alapján épület után
800 Ft/m2/év

2.§

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Dunapataj, 2008. december 11.
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Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

Dusnoki Csaba polgármester: A helyi iparűzési adó mértéke kapcsán a Pénzügyi Bizottság 
nem javasol  módosítást  a képviselő-testületnek.  A jelenlegi  gazdasági  helyzetre  tekintettel 
kiszámoltuk, hogy milyen változás lenne, ha az iparűzési adó mértékét 0,1%-kal, illetve 0,2%-
kal  csökkentenénk.  A  jelenlegi  adóalapot  figyelembe  véve  az  adó  0,1%-kal  történő 
csökkentése esetén 1,8 millió Ft-tal lenne kevesebb bevétele az önkormányzatnak az összes 
vállalkozó esetében. Kigyűjtöttük a legnagyobb összegű iparűzési adót fizető vállalkozásokat, 
és megnéztük, hogy milyen segítséget tudnánk részükre biztosítani azzal, ha az iparűzési adó 
mértékét csökkentenénk 0,1 vagy 0,2%-kal. Az adó 0,1%-kal történő csökkentése esetén sem 
éri el a 200.000 Ft-ot az a kedvezmény, amelyet a legnagyobb összegű iparűzési adót fizető 
vállalkozásnak tudnánk biztosítani. A bizottság úgy foglalt állást, hogy nagyon együttérez a 
vállalkozásokkal, de ez a 200.000 Ft biztos, hogy nem tudná a vállalkozást megmenteni. 

Tárgy: Az  önkormányzati  tulajdonú  víziközműből  szolgáltatott  ivóvíz  egységes  díjának 
megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  Kalocsavíz  Kft.  2008.  november  25-i  közgyűlésén 
döntöttünk a 2009. évi ivóvíz díjakról és a szennyvízcsatorna díjakról. A közgyűlés 6%-os 
emelést  fogadott  el.  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
26/2008. (XII.29.) rendelete 

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz egységes
díjának megállapításáról szóló 23/2007.(XII.17.) rendelet módosításáról

A képviselő-testület az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. tv. és a 
helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében foglalt 
hatáskörében eljárva fenti rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1) A 2.§-ban az ivóvíz használat alapdíja az alábbiak szerint módosul:

- φ13 vízmérő esetében 184,-Ft/hónap + ÁFA

(2) A 3.§-ban az ivóvíz díj mértéke 159 Ft/m3 + Áfa összegre módosul.
(lakások, önkormányzat és intézményei, egyesületek, egyházak)
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(3) A 4.§-ban az ivóvíz díj mértéke 249 Ft/m3 + Áfa összegre módosul.
(egyéb közületek és gazdálkodó szervezetek)

2.§

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Dunapataj, 2008. december 11.

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

Tárgy: Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos térítési díjakról szóló rendeletek módosítása

Előterjesztő: polgármester 
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 2009. január 1-
jétől kezdeményezi a térítési díjak ismételt módosítását. A 2007. szeptember 27-i képviselő-
testületi ülésen módosítottuk utoljára a térítési díjakat. A térítési díjak többségénél mintegy 
3%-os az emelkedés mértéke. A személyes  gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
közül  a  szociális  étkeztetés  esetében  6,2%-os  az  emelkedés  mértéke.  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
27/2008.(XII.29.) rendelete

az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos térítési díjakról szóló rendeletek módosításáról

Dunapataj  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV. tv.  16.§ (1) bekezdésében foglalt  hatáskörében eljárva,  - figyelemmel  a kapcsolódó 
jogszabályokban foglaltakra – az egyes  szolgáltatások díjáról  szóló rendeletét  az alábbiak 
szerint módosítja: 

1.§

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
intézményi térítési díjáról szóló többször módosított

9/2000.(V.15.) Ök. sz. rendelet módosítása 

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  intézményi  térítési  díjáról  szóló  módosított 
9/2000.(V.15.) Ök. sz. rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
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2.§

Vegyes és záró rendelkezések

(1) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 9/2000.(V.15.) Ök. sz. 
rendelet 1. sz. melléklete. 

(2) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 

Dunapataj, 2008. december 11.

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet a 27/2008.(XII.29.) rendelethez

(1. számú melléklet a 9/2000.(V.15.) Ök. sz. rendelethez)

Intézményi térítési díjak
(áfa nélkül)

1.) Óvodai étkeztetés:
a) napi háromszori étkezés 212 Ft/nap
b) csak ebéd 130 Ft/nap

2.) Iskoláskorúak étkeztetése:
a) napi háromszori étkezés 290 Ft/nap
b) csak ebéd 179 Ft/nap

3.) Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások:
étkeztetés (idősek klubja, szociális étkeztetés)
- csak ebéd 444 Ft/nap
házi segítségnyújtás keretében nyújtott gondozásért gondozási díj 655 Ft/óra

4.) Gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés
a) csak ebéd (önkormányzati dolgozók és nyugdíjasok) 444 Ft/nap
b) csak ebéd külső igénybevétel 471 Ft/nap
c) ebéd házhoz szállítással* 500 Ft/nap

* 2 felnőtt adag feletti  rendelés esetén (ugyanazon helyre) a külsős ebéd térítési díját kell 
megfizetni.

Dunapataj, 2008. december 11.
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Tárgy: Köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 
célok meghatározása 

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Amennyiben  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  nincs  kérdés, 
észrevétel, megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 

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

Szám: 174/2008. határozat

Tárgy: A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  – 
többször módosított – 1992. évi XXIII. tv. 43.§ (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint 
dönt a 2009. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról: 

- a közszolgáltatások minőségi színvonalának megtartása, emelése;
- a helyi civil társadalommal való kapcsolattartás közigazgatást érintő feladatainak 

végrehajtása;
- a  térségi  együttműködés  erősítésére  irányuló  testületi  döntések  előkészítése, 

végrehajtása;
- a  hivatali  ügyintézés  korszerűsítésével  összefüggő  igazgatási  feladatok 

végrehajtása;
- a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló 

törvényben (KET) foglaltak magas szintű betartása

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
- a  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján  gondoskodjon  a  jegyzővel 

szembeni teljesítménykövetelmények 2009. január 16-ig történő kidolgozásáról és a 
jegyző részére írásos dokumentumok formájában történő átadásáról,

- a  jegyző  teljesítményértékelését  2008.  december  31-ig  végezze  el,  és  arról  a 
képviselő-testületet legkésőbb 2009. január 31-ig tájékoztassa

- a  jegyzővel  –  többi  köztisztviselőt  érintő  –  teljesítményértékeléssel  kapcsolatos 
feladatokat végeztesse el.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2009. január 16., 2009. január 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 29.
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Tárgy: Szerződések megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki  Csaba  polgármester: Az  iskola-felújítással  kapcsolatos  tervezési  szerződés 
rendelkezésünkre áll, amelyet  a nyilvánosság kedvéért ismertetek. Átadom a szót a jegyző 
úrnak.

Botykai  János  jegyző: Annyi  kiegészítésem  lenne,  hogy  a  pályázat  90%  mértékben 
finanszírozott,  tehát  ilyen  mértékben  a  szerződésnek is  megvan a  fedezete,  ha a  második 
pályázati fordulón is nyertes lesz az önkormányzati pályázat. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót képviselő-társaimnak. 

Nagy  Jenő  Zoltán  képviselő: Kérdezem,  hogy  ezek  a  tervek  milyen  stádiumban  vannak, 
megtekinthetők?

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  terveket  a  műszaki  ügyintézőnél  bárki  bármikor 
megtekintheti.  Az  engedélyezési  eljárás  most  kezdődik,  jelenleg  arra  várunk,  hogy  a 
szakhatóságok  elfogadják  a  terveket.  Akkor  kerülnek  bemutatásra  a  tervek,  ha  a 
szakhatóságok már elfogadták azokat.  A 215.000.000 Ft-ban szűkösen van benne mindaz, 
amit a tervező a tervben feltüntetett.  Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a tervezési 
szerződést elfogadja-e? 

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

Szám: 175/2008. határozat

Tárgy: Dunapataj,  Petőfi u. 3. és Kalocsai út 2. sz. alatti  iskolaépületek átalakítási építési  
engedélyezési tervének elfogadása 

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a SIGMA Tervező és Szervező 
Kft. (6326 Harta, Dózsa u. 75.) és az önkormányzat között kötendő, a Dunapataj, Petőfi 
u. 3.  szám alatti  iskolaépület  és a Dunapataj,  Kalocsai út  2.  szám alatti  iskolaépület 
átalakítási  építési  engedélyezési  tervének elkészítésére  vonatkozó tervezési  szerződés 
tervezetét, és azt elfogadja. 
A tervezési díj  3.000.000 Ft, amelyet  a 2008. évi általános tartalék terhére biztosít  a 
képviselő-testület. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. február 15.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
pénzügyi ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős:
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Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 29. 

Tárgy: A köztisztasági rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérem jegyző urat, hogy ismertesse a rendelet-tervezetet.

Botykai János jegyző: Anyagi részét tekintve a képviselő-testület már állást foglalt abban, 
hogy elfogadja azt a konzorciumi döntést, amely szerint 5,85%-os mértékben emelkednek a 
szilárd  hulladékszállítási  díjak.  Erre  vonatkozóan  képviselő-testületi  döntés  már  van. 
Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási tevékenységet rendeletben kell szabályozni, ezért a 
díjakat a helyi kommunális rendeletben fel kell, hogy tüntessük. Az elmúlt időszakban viszont 
változások  történtek,  az  Európai  Unióhoz  való  csatlakozást  követően  a  belső  piaci 
szolgáltatásokkal  kapcsolatban  megjelent  irányelv  alapján  nem  lehet  személyek  és  árak 
vonatkozásában diszkriminációt végrehajtani. Ez alapján a rendeletben nem lehet kétféle árat 
meghatározni,  csak  egyet.  A  szolgáltatóval  történt  egyeztetés,  illetve  térségi  jegyzői 
vélemények, illetve közigazgatási hivatali állásfoglalás alapján az a megoldás született, hogy 
a  legmagasabb  árat  tüntetjük  fel  a  rendeletünkben.  Ez  alapján  az  irányelv  nem sérül.  A 
lakosság a 110 literes kuka ürítése után bruttó 317 Ft-ot fizet. Tekintettel arra, hogy a belső 
piaci  szabályozás  több  esetben  is  visszaköszönhet,  további  rendeletmódosítási 
kötelezettségünk  is  keletkezhet.  Vélhetőleg  januárban  vagy  februárban  még  módosítani 
fogjuk rendeletünket. Kérem a rendelet-tervezet elfogadását.

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a kiegészítést. 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-testülete
28/2008. (XII.29.) rendelete

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

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

A képviselő-testület a köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről és a települési 
szilárd,  valamint  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatásokról  szóló  többször 
módosított 11/2004.(IV.29.) Ök. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.§

A rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A  települési  hulladékot  a  vállalkozó  a  gyűjtőtartállyal  ellátott  területekről  a  lakosságtól 
hetente  egy alkalommal,  közületektől  szükség szerint,  de a  Szelidi-tó  melletti  területekről 
előszezonban  /I.1  –  IV.15-ig/  és  utószezonban  /X.15  –  XII.31-ig/  igény  szerint,  



13

nyáron /IV. 15 – X.15-ig/ heti rendszerességgel köteles elszállítani az általa biztosított, jelölt 
zsákok begyűjtésével.
Egyéb szemetet a szolgáltató külön szerződés szerint szállíthatja el.” 

2.§

(1) A rendelet 4.§ (1) bekezdésében lévő „3. sz. mellékletében” szövegrész helyébe a „3. sz. 
melléklete 1. pontjában” szövegrész lép. 

(2) A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A  szervezett  folyékony  hulladék  elszállítását  és  ártalommentes  elhelyezését  biztosító 
helyi  közszolgáltatásért  ezen  rendelet  3.  sz.  melléklete  2.  pontjában  foglalt  díjat  kell 
fizetni. 

3.§

A rendelet 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

4.§

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 

Dunapataj, 2008. december 11.

Dusnoki Csaba sk. Botykai János sk.
polgármester jegyző

1.sz. melléklet
a 28/2008. (XII.29.) rendelethez

1. Szilárd hulladékszállítási  közszolgáltatási  díjak
           (2009. január 1-től 2009.december 31-ig)

Űrtartalom Nettó ár (Ft) – egyszeri ürítési díj
110 literes 422
120 literes 434
240 literes 582
1100 literes 4218
3000 literes 11504
4000 literes 15338
5000 literes 19172
7000 literes 26842

15000 literes 57518
31000 literes 118871

A  díjakat  a  közbeszerzési  eljárásban  foglalt  feltételek  betartása  mellett  alkalmazhatja  a 
szolgáltató.
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2. Folyékony hulladékszállítási  közszolgáltatási  díjak
           (2009. január 1-től 2010.december 31-ig)

A  szervezett  folyékony  hulladék  elszállítása  és  ártalmatlanítása  Dunapatajról  dunapataji 
ürítéssel:

Nettó ár: 1000 Ft/m3

A díjakat a képviselő-testület 180/2008. sz. határozatában foglalt feltételek betartása mellett 
alkalmazhatja a szolgáltató.

A  szervezett  folyékony  hulladék  elszállítása  és  ártalmatlanítása  a  Szelidi-tóról  dunapataji 
ürítéssel: 

Nettó ár
Magánszemélynek, közületnek, intézménynek, vállalkozónak: 1042 Ft/m3

Dunapataj, 2008. december 11.

Tárgy: Hus Jánosné cserelakás ügye

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki  Csaba  polgármester:  Az  előterjesztést  a  képviselő-testület  október  30-i  ülésére 
elkészítettük, de akkor még nem tudtunk döntést hozni ez ügyben. Hus Jánosné Dunapataj, 
Kalocsai út 2. szám alatti lakos szeretne átköltözni a Kalocsai út 2. sz. alatti általános iskola 
Vasút utcai szárnyában lévő bérlakásba. Az köztudott, hogy bírósági ítélet alapján cserelakást 
kell  biztosítanunk  Hus  Jánosné  részére,  amennyiben  a  jelenlegi  elhelyezést  meg  akarjuk 
változtatni.  Javaslom, hogy 2009. január 1-jétől adjuk bérbe a lakást a kérelmező részére. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a javaslatommal egyetért-e? 

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

Szám: 176/2008. határozat

Tárgy: Hus Jánosné cserelakás ügye
H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete Hus Jánosné Dunapataj, Kalocsai út 2. sz. 
(Kalocsai  út  felőli  szárny)  alatti  lakos  és  bérlő  részére  cserelakásként  kijelöli  a 
Dunapataj, Kalocsai út 2. sz. alatti (Vasút utcai szárnyban lévő) bérlakást. 

A cserelakás (Vasút utcai szárny) adatai: 
Alapterület: 52 m2
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Komfortfokozat: komfortos
Lakóhelyiségek száma: 2
Lakbér mértéke*: 92 Ft/m2

*lakbér  mértéke  a  lakások  bérletéről  szóló  7/2006.(V.08.)  sz.  rendeletben  foglaltak 
szerint. (A komfort fokozatra megállapított lakbér mértéke 2009. évben változhat.)

A cserelakás leghamarabb 2009. január 1. napjától költözhető be. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. január 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
Hus Jánosnét,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
pénzügyi ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 29.

Tárgy: Dél-alföldi ivóvízminőség javító programban való részvétel 

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatban 
érkezett levelet. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy egyetért-e a meghatalmazás és a 
megbízólevél aláírásával?  

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

Szám: 177/2008. határozat

Tárgy: Dél-alföldi ivóvíz minőség javító programban való részvétel

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-
Alföldi  Ivóvízminőség-javító  Konzorcium  által  lefolytatott  közbeszerzési  eljárás 
keretében nyertesként kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és 
Befektetési Zrt. által vezetett tervezői konzorcium részére a következő megbízást adja, 
illetve,  annak  ellátásához  az  alábbi  „Meghatalmazás  és  Megbízólevél”  című 
dokumentumot írja alá:
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MEGHATALMAZÁS ÉS MEGBÍZÓLEVÉL

Alulírott  Dusnoki Csaba, Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a 
Képviselő-testület 178/2008. sz. határozata alapján ezúton meghatalmazom az 

AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
által képviselt és vezetett konzorciumot -

konzorciumi tagok:
1. AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 

(7621 Pécs, Rákóczi u. 1),
2. FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt

3. ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési 
Zrt. ( … ),

ill. a konzorcium jogszerű képviseletét ellátó AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási 
és Befektetési Zrt.-t, hogy a

„Dél –alföldi Régió ivóvízminőség javítása – Ivóvíz 3.1”

tárgyú program keretén belül, a településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására 
irányuló  előkészítési  és  tervezési  feladatokhoz az  előzetes  megvalósíthatósági 
tanulmányban felsorolt változatok közül:

a) az  önkormányzat  által  a  tervismertető  tárgyaláson  megfogalmazott  vélemény 
figyelembevételével, 

b) a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  Konzorcium  Konzorciumi  Tanácsa 
jóváhagyása esetén, a DARFT Kht., mint Megbízó, 

c) a  Környezetvédelmi-  és  Vízügyi  Minisztérium  szakfőosztálya  és  Fejlesztési 
Igazgatósága, mint Közreműködő, 

d) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató – 

- a felsoroltak mindegyike -
által elfogadott  és továbbtervezésre  javasolt  megoldás-változatok elvi  vízjogi 
engedélyeztetése és környezetvédelmi engedélyeztetése során, az érintett hatóságok 
előtt az önkormányzat nevében eljárjon. 

A  Megbízott  személyesen,  illetve  a  nevében  és  a  Megbízott  felelősségével  eljáró 
bármely természetes vagy jogi személy, az eljárása során köteles a fenti szervek által 
elfogadott  és jóváhagyott  megoldást és álláspontot képviselni.  Eljárásáról  a Megbízó 
kérésére írásban vagy személyes megjelenés keretében helyzetjelentést, tájékoztatást ad, 
amiről  a  Megbízó  Önkormányzat  polgármestere  a  belső  szervezeti  és  működési, 
hatásköri  szabályai  szerint  köteles  a  Képviselőtestületet  tájékoztatni,  vagy  szükség 
esetén határozathozatalt kezdeményezni.

A Felek az a) – d) pontokban felsoroltak által  jóváhagyott  dokumentumokba foglalt 
kötelezettségeket kötelesek végrehajtani, tűrni vagy elősegíteni. 
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Jelen határozatot  a képviselő-testület  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  Konzorcium 
Konzorciós  Szerződésében,  valamint  „A  Dél-alföldi  Régió  Ivóvízminőség-javító  
Programja”című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítésének  
részleges finanszírozása (NFH-ENV 1/2005)  tárgyú Támogatási  Szerződésben foglalt 
kötelezettségeire való tekintettel hozta meg. 

Felelős: polgármester
Határidő: -
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. december 29. 

Tárgy: TÁMOP 3.1.4. pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és döntéshozatal

Előterjesztő: DKT igazgató
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Szabó László úrnak. 

Szabó László képviselő, DKT igazgató: Ismertetem az előterjesztést. 

Dusnoki Csaba polgármester: Arról kell döntenünk, hogy megkötjük-e a céggel a szerződést. 
A vállalási összeg 800.000 Ft + Áfa. Dönteni kell arról is, hogy a Duna-menti Közoktatási 
Társulás  Óvodája,  Általános-  és  Művészeti  Iskolájának  Közoktatási  Intézményi 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét elfogadjuk-e?

Szabó László képviselő: Annyi kiegészítést tennék, hogy ez egy 25 millió Ft-os hozadékú, EU 
által támogatott pályázat.

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal 
egyetért-e? 

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

Szám: 178/2008. határozat

Tárgy: TÁMOP  3.1.4  pályázathoz  komplex  szakértő  felkérése,  illetve  Esélyegyenlőségi  
Intézkedési Terv elfogadása 

H a t á r o z a t

1. Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Duna-menti 
Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája Igazgatójának 
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„komplex  szakértő  felkérése  a  TÁMOP  3.1.4  fenntartói  pályázathoz”  tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi döntést hozza: 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a TÁMOP 3.1.4. pályázat elkészítéséhez az 
ÖNKONET  Szolgáltató  és  Tanácsadó  Kft-vel  köt  szerződést  komplex 
pedagógiai szakértő igénybevételére.
A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  kft-vel  való  tárgyalások 
lefolytatására és a szerződés megkötésére. 
A  vállalási  díj  800.000  Ft  +  Áfa,  amelyet  a  képviselő-testület  a  2008.  évi 
általános tartalék terhére biztosít. 

2. A  Duna-menti  Közoktatási  Társulást  létrehozó  önkormányzatok  (Dunapataj, 
Ordas, Géderlak) képviselő-testületei megtárgyalták és elfogadják a Duna-menti 
Közoktatási  Társulás  Óvodája,  Általános-  és  Művészeti  Iskolája  Közoktatási 
Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét. 

Felelős: polgármester, DKT igazgató
Határidő: 1. pont: 2009. április 30., 2.pont: azonnal
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
DKT igazgatót,
Géderlak Község Önkormányzatát,
Ordas Község Önkormányzatát
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 29. 

Tárgy: Pénzügyi Bizottság előterjesztései

Tárgy: TI-TÓ Kft. kérelme

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

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

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem a TI-TÓ Kft. kérelmét. A Pénzügyi 
Bizottság a kérelemben szereplő 2. változatot javasolja elfogadni.  

Dusnoki Csaba polgármester: Több alkalommal folytattam tárgyalásokat a vállalkozóval az 
árak kialakítása érdekében. Amennyiben a képviselő-testület bármelyik javaslatot elfogadja, 
úgy 2010. november 30-ig fenntartja az árakat a vállalkozó. Én is a 2. változatot támogatom. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy egyetért-e a Pénzügyi Bizottság javaslatával? 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Szám: 179/2008. határozat

Tárgy: TI-TÓ  Kft.  kérelme  a  települési  folyékony  hulladékszállítási  szolgáltatás  díjának  
emelésére

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a TI-TÓ Kft. (6320 Solt, Fűzfa 
u.  26.)  kérelmét,  amely  a  települési  folyékony hulladékszállítási  szolgáltatás  díjának 
emelésére vonatkozott. 

A képviselő-testület a kérelemben szereplő két áremelési változat közül a II. változatot 
fogadja el, amely szerint a folyékony hulladékszállítási szolgáltatás díjai 2009. január  
1-jétől 2010. december 31-ig az alábbiak:

Szennyvízszállítási díj:
Magánszemély esetén (Dunapatajról): nettó   833 Ft/m3, bruttó 1000 Ft/m3

Közület esetén (Dunapatajról): nettó 1000 Ft/m3, bruttó 1200 Ft/m3

Szelidi-tóról történő szállítás esetén: nettó 1042 Ft/m3, bruttó 1250 Ft/m3

A  képviselő-testület  elrendeli  a  szennyvízszállítási  díjaknak  a  ma  elfogadott 
28/2008.(XII.29.) önkormányzati rendeletbe történő beépítését.

Felelős: -
Határidő: -
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
kérelmezőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 29. 

Tárgy: Szennyvízelvezetés,  szennyvíztisztítás  kétfordulós  projekt  előkészítésére  történő  
megbízás

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
         (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Gyuricza  László  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: Vállalkozói  ajánlat  érkezett  a  dunapataji 
szennyvízelvezetés,  szennyvíztisztítás  kétfordulós  projekt  előkészítésére  vonatkozóan. 
Korábbi  képviselő-testületi  üléseken  már  foglalkoztunk  azzal,  hogy  a  községi 
szennyvízelvezetéssel  kapcsolatban jelenleg a kiinduló helyzetben vagyunk,  azaz a legelső 
lépéseket kell, hogy megtegyük. Legelső lépésként érkezett egy vállalkozói ajánlat, amely a 
szennyvízelvezetésre  vonatkozó  pályázat  első  fordulójának  elkészítésére  vonatkozik.  A 
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vállalkozási díj  1.800.000 Ft + 20% Áfa.  Bizottságunk azt  javasolja,  hogy fogadjuk el az 
ajánlatot, mert e nélkül az első lépéseket sem tudjuk megtenni a csatornázás ügyében.

Dusnoki  Csaba  polgármester: 2003-ban  történt  utoljára  előrelépés  ezen  a  téren.  Ez  egy 
kétfordulós  pályázat  lenne.  Most  a  pályázat  első  fordulójában  szeretnénk  részt  venni.  A 
vállalkozó a vállalkozói díjra csak a pályázat nyertessége esetén tart igényt. Mindenképpen 
javaslom, hogy amennyiben lehetőségünk lesz, a pályázat első fordulójára - vélhetően 2009. 
tavaszáig - nyújtsunk be pályázatot. A döntéstől számítva két év lesz arra, hogy a megnyert 
pályázatot kidolgozzuk. A második fordulóra csak 2011-ben tudjuk beadni a pályázatot. Ezt 
követően 2012-ben vagy 2013-ban kerülhetne kivitelezésre a csatornázás. Abban kellene most 
dönteni, hogy az első fordulóban elinduljunk-e, és amennyiben a pályázatunk nyertes lesz, a 
2.160.000 Ft-ot önerőként biztosítjuk a pályázathoz? Átadom a szót alpolgármester úrnak. 

Nagy  Gyula  alpolgármester: Úgy  gondolom,  hogy  meg  kellene  kezdeni  a  csatornázást. 
Kérdezem, hogy a projekt cég létezik-e? A vállalkozói ajánlatból nem derül ki, hogy ki ez a 
cég.

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  cég  egy  valós  cég,  aki  szennyvízcsatorna  tervezéssel 
foglalkozik hosszú évtizedek óta, és több nyertes pályázatuk volt a KEOP pályázatok terén. 

Nagy Gyula alpolgármester: Megtudhatjuk-e a cég bejegyzett nevét? 

Botykai  János jegyző: Lovas Antalné magánszemélyként  adta az ajánlatot.  A cég nevét  a 
későbbiek során tudom megmondani. 

Kocsis Károlyné képviselő: Jelentős tervdokumentációnk van a csatornázással kapcsolatban. 
Azok már nem használhatók fel? 

Dusnoki Csaba polgármester: A meglévő tervdokumentációkat átadjuk a cégnek, amelyet át 
fognak  dolgozni.  A  szennyvízcsatornázással  kapcsolatban  a  KZ  Horizontál  céggel  van  a 
képviselő-testületnek egy élő szerződése, amelyet a képviselő-testület pénzügyileg még nem 
teljesített, ezért őket is be kell, hogy vonjuk a csatornázásba. 

Kocsis  Károlyné  képviselő: A vállalkozó csak a  pályázat  nyertessége  esetén tart  igényt  a 
vállalkozói díjra. Ez csak az első fordulóra vonatkozik?

Dusnoki Csaba polgármester: Jelenleg csak az első fordulóról és csak a tervezésről beszélünk. 

Nagy Gyula alpolgármester: A csatornázás kapcsán az I/3-as kategóriában voltunk. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Botykai  János  jegyző: A  polgármester  úr  által  hivatkozott  szerződés  két  polgármesteri 
munkakör  átadást-átvételt  is  megélt.   Ez  a  szerződés  még  1998.  elején  köttetett  a  KZ 
Horizontál  Kft-vel,  aki  a  pályázatíró,  illetve  a  BEN-FOR Kft-vel,  aki  a  tervező.  Jelenleg 
teljesen más pályázati rendszer van. A csatlakozás Újtelek, Ordas települések vonatkozásában 
már nem lehetséges, tehát Dunapatajnak önállóan kell megoldania a csatornázást. Műszakilag 
még kérdés, hogy a hartai Duna sodorvonali bevezetést fel lehet-e használni, és ha igen, akkor 
milyen  módon?  Most  arról  kell  dönteni,  hogy  elindítsuk-e  a  tervezést.  A  csatornázás 
megvalósítására 2015 a végső határidő. A jelenlegi szerződés az akkori tervezői szerződés 
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következményeként  is  felfogható,  hiszen  az  akkori  szerződéses  partnerek  az  új 
szerződéseknek részesei tervezőként. (Pályázatíróként külön szerződés készül.)

Dusnoki  Csaba  polgármester: Mindenképpen  javaslom,  hogy  induljunk  el  a  tervezés 
tekintetében a KEOP-os pályázaton. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a vállalkozói 
ajánlatot elfogadja-e? 

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

Szám: 180/2008. határozat

Tárgy: Dunapataj  szennyvízelvezetésére,  szennyvíztisztítására  vonatkozó  KEOP  1.2.0/1F  
pályázat elkészítésére vonatkozó vállalkozói ajánlat

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Kultúrmérnöki  Iroda 1029 
Budapest,  Bercsényi  u.  5.  sz.  alatti  -  Lovas  Antalné  tervező  által  képviselt  -  Kft. 
vállalkozói  ajánlatát,  amely  Dunapataj  szennyvízelvezetésére,  szennyvíztisztítására 
vonatkozó KEOP 1.2.0/1F (első forduló)  pályázat  elkészítésére  vonatkozik,  és  azt  a 
kiegészített ajánlat szerinti műszaki tartalommal elfogadja. 

A vállalkozási díj 1.800.000 Ft + 20% Áfa. 
A vállalkozó a vállalkozói díjra csak a pályázat nyertessége esetén tart igényt. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 30.
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. december 29. 

Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság előterjesztései

Tárgy: Újhelyi utca közterület rendezése

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 alpolgármester úrnak.
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Nagy  Gyula  alpolgármester: Az  Újhelyi  utca  kialakításakor  egyenes  utcát  alakítottak  ki 
elődeink, ezért maradtak ki ezek a sarkok. 

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

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 181/2008. határozat

Tárgy: Dunapataj, Újhelyi utca közterület rendezésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Újhelyi  utca  közterület 
rendezésével kapcsolatos kérelmet, és az alábbi döntést hozza:

A  képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  a  Dunapataj  828/2  hrsz-ú,  önkormányzati 
tulajdonú  területből  az  előterjesztés  mellékleteként  csatolt  vázrajzon  2-es  számmal 
jelzett terület gondozás céljából (parkosítás, fűnyírás,  tereprendezés, faültetés) legyen 
átadva  a  kérelmezőknek  azzal,  hogy  az  önkormányzati  területből  a  vázrajzon  1-es 
számmal jelzett területet meg kell hagyni szolgalmi út céljára. 
A  faültetésnél  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  fák  lombjai  a  szolgalmi  úton  való 
közlekedést ne zavarják. A faültetés költségei a kérelmezőket terhelik.
A  képviselő-testület  kezdeményi,  hogy  a  vázrajzon  4-es  számmal  jelzett,  jelenleg 
gondozatlan,  140 m2 nagyságú önkormányzati  terület  legyen felajánlva Varga Zoltán 
Dunapataj,  Vasút  u.  67.  szám alatti  lakosnak,  aki  a  vázrajzon  3-as  számmal  jelzett 
terület bérlője. (A határozat mellékletét képezi az előterjesztéshez csatolt vázrajz.)
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  bérleti  szerződés  módosítását 
kezdeményezze a bérlőnél. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. január 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
pénzügyi ügyintézőt,
műszaki ügyintézőt,
közterület-felügyelőt,
kérelmezőket
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 29. 

Tárgy: A dunapataji és a szelidi szemétszállítás felülvizsgálatára és a szükséges módosításaira 
tett javaslatok kiegészítése
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Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

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

Dusnoki Csaba polgármester: A vonatkozó törvény kimondja, hogy lakóhelyen a lomtalanítást 
meg kell szervezni. Lehet, hogy még tudunk egyezkedni a szolgáltatóval az ügyben, hogy a 
szelidi lomtalanítást is vállalja be ingyenesen. Lényeges dolog, hogy hat hónapig biztosítjuk a 
szelidi  üdülőtulajdonosoknak  a  hulladékszállításhoz  szükséges  zsákot.  Az  ezen  felül 
szükséges  zsákmennyiséget  az  üdülőtulajdonosoknak  saját  maguknak  kell  megvásárolniuk 
317 Ft/db áron.  Van-e kérdés? 

Kocsis  Károlyné  képviselő: Az  április  15  -  október  15.  közötti  időszakot  túl  hosszúnak 
tartom.   A  hulladékszállítás  kezdő  dátumának  a  májust  javaslom.  Ha  Szeliden  nem lesz 
lomtalanítás, akkor annak megisszuk a levét.

Dusnoki Csaba polgármester: Jelenleg a szolgáltató nem vállalja be a szelidi lomtalanítást. A 
szelidi lomtalanításról még akár májusban is dönthetünk. Azért hat hónap időtartamra adunk 
zsákot, mert a konténeres hulladékszállítás megszűnik Szeliden. 

Kocsis Károlyné képviselő: Kérem, hogy az üdülőtulajdonosoknak egy nagyon egyértelmű, 
részletes tájékoztató kerüljön kiküldésre a hulladékszállítással kapcsolatban. 

Nagy Jenő Zoltán képviselő: Annyi pontosítást tennék, hogy a hulladékszállítás egész évben, 
folyamatosan biztosítva lesz Szeliden, csak 6 hónap időtartamra az önkormányzat átvállalja a 
zsák  biztosításának  költségét  az  idegenforgalmi  adó  terhére.  Azt  fontos  kiemelni,  hogy 
szezonon kívül is biztosított a hulladékszállítás. 

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: 182/2008. határozat

Tárgy: Szelidi hulladékszállítás feltételeinek meghatározása

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a szelidi hulladékszállítással kapcsolatban az 
alábbi döntést hozza: 

A képviselő-testület  a  szelidi  konténeres  hulladékszállítás  megszűnésének  időpontját 
2009. április 30-i időpontban határozza meg.
A szelidi  zsákos  hulladékszállítás  2009.  április  15-től  2009.  október  15-ig  heti  egy 
alkalommal  történik.  E  hat  hónapon  túli  hulladékszállítással  kapcsolatban  további 
tárgyalásokat kell folytatni a szolgáltatóval. 
A szelidi  üdülőterület  állandó lakosainak és  üdülőtulajdonosainak is  évente  6  hónap 
időtartamra kerül biztosításra a hulladékszállításhoz szükséges zsák.
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A  képviselő-testület  elrendeli  a  11/2004.(IV.29.)Ök.  sz.  rendelet  fentiek  szerinti 
módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. április 30.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
DTI intézményvezetőt,
közterület-felügyelőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. december 29. 

Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
tájékoztatását, amely az Árnyas kemping bérlésével kapcsolatos. 

A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatást. 

Tárgy: Leader pályázatok önerejének meghatározása

Előterjesztő: polgármester                  

Dusnoki Csaba polgármester: A 161/2008. sz. határozatban döntöttünk a Leader pályázatok 
beadásáról.  Ezen határozatunkat  kell  most kiegészítenünk a költségvetések ismeretében az 
alábbiak szerint: A Béke téri játszótér felújításának (játékok, illetve parkosítás) költségvetése: 
5.832.552 Ft + Áfa (1.166.510 Ft).  Ebből az önerő 1.166.510 Ft.  A polgármesteri  hivatal 
külső felújításának  költségvetése  24.980.000 Ft  +  Áfa (4.996.000 Ft),  amelyből  az  önerő 
4.996.000 Ft.  Javaslom,  hogy a  pályázatok  önerejét  a  2008.  évi  általános tartalék  terhére 
biztosítsuk. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal egyetért-e?

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

Szám: 183/2008. határozat

Tárgy: Leader pályázatok önerejének meghatározása (161/2008. sz. határozat kiegészítése)

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 161/2008. határozatát az alábbiak szerint 
egészíti ki: 

1. A képviselő-testület pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból  nyújtandó,  a  falumegújítás  és  –fejlesztés  támogatása  jogcímre  igénybe 
vehető támogatásra.
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A pályázat célja: a Béke téri játszótér felújítása (játékok, parkosítás).

A pályázat teljes költsége: 5.832.552 Ft + Áfa = 6.999.062 Ft
Ebből az igényelt támogatás: 5.832.552 Ft
Az önerő a beruházás áfa tartalmának megfelelő összeg: 1.166.510 Ft

A képviselő-testület az önerőt a 2008. évi általános tartalék terhére biztosítja. 

2. A képviselő-testület pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  örökség  megőrzése  jogcímre  igénybe  vehető 
támogatásra.

A pályázat célja: a polgármesteri hivatal külső felújítása.

A pályázat teljes költsége: 24.980.000 Ft + Áfa = 29.976.000 Ft
Ebből az igényelt támogatás: 24.980.000 Ft
Az önerő a beruházás áfa tartalmának megfelelő összeg: 4.996.000 Ft

A képviselő-testület az önerőt a 2008. évi általános tartalék terhére biztosítja. 

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. december 29. 

Tárgy: Ügyrendi és Szociális Bizottság előterjesztései

Tárgy: A polgármester illetményének módosítására javaslat

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

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

Dusnoki Csaba polgármester: Az ülés vezetését átadom alpolgármester úrnak. 

Nagy  Gyula  alpolgármester: Kérdezem,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  van-e 
észrevétel, hozzászólás? 
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Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Az elmúlt két év sikeres 
pályázatait  figyelembe  véve  tettünk  javaslatot  polgármester  úr  illetményének  emelésére. 
Köszönjük polgármester úr munkáját. 

Nagy  Gyula  alpolgármester: Bejelentem,  hogy  polgármester  úr  kérte  a  szavazásból  való 
kizárását. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel egyetért-e? 

A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot 
hozza: 

Szám: 184/2008. határozat

Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása

H a t á r o z a t

A  képviselő-testület  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2000. évi XLIV. tv. 2.§-ával módosított 
1994. évi LXIV. tv. (Pttv.) 3.§ (2) bekezdése alapján a tv. 3.§ (1) – (2) bekezdése szerint 
eljárva Dusnoki Csaba polgármester illetményét 2008. december 1-jétől 483.125 Ft-ban 
állapítja meg.
(Köztisztviselői illetményalap 38.650,-Ft x 12,5 szorzó = 483.125 Ft)
(A polgármester költségtérítésének mértéke (30%) változatlan marad.) 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az átsorolással kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: 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 29.

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm a megtisztelő bizalmat!
A képviselő-testület és a magam nevében Dunapataj nagyközség minden lakójának békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új évet kívánok!
Több tárgy nem lévén a nyílt ülést bezárom. 

Kmf.

Dusnoki Csaba Botykai János
polgármester jegyző


