
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 29-én tartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem.

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

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

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

N A P I R E N D

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

2.) Az önkormányzat vagyonáról, annak hasznosítási rendjéről szóló helyi rendeletet érintő 
változásokról beszámoló

3.) Bizottsági munkatervek elkészítéséről beszámoló

4.) Egyebek
- A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
- Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet módosítása
- A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítása
- Prémium évek programban való részvétel
- DKT-nál 4 órás pénzügyi ügyintézői álláskeret engedélyezése
- Bizottsági előterjesztések megtárgyalása
- A jegyző teljesítményértékeléséről polgármesteri tájékoztató

1. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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

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

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki Csaba polgármester: Bejelentem, hogy a legutóbbi zárt ülésen hozott határozatunk 
szerint a munkaügyi perrel kapcsolatos kifizetést teljesítettük, illetve ismertetem a gépjármű 
beszerzéssel kapcsolatban hozott határozatomat.  Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 
66/2008.  sz.  határozata  alapján  figyelemmel  a  közbeszerzési  szabályzat  4.  pontjára  a 
Közbeszerzési Bizottság feladatait eseti jelleggel ellátó polgármesterként a döntés-előkészítő 
javaslatot jóváhagyom, és egyetértek az abban foglaltakkal. Mindezek alapján a Bázis Kft. 
(Kalocsa,  Malatin  tér  6.)  ajánlatát  érvényes  ajánlatnak  nyilvánítja.  A  Bázis  Kft.  az 
összességében  legelőnyösebb  ajánlatot  tevő  Ajánlattevő  a  nyertes  ajánlattevő,  akivel  a 
vállalkozási  szerződés  megköthető.  A  beszerzés  tárgya:  MERCEDES  VITO  115/KB/E 
egyterű 8+1 férőhelyes gépjármű. A beszerzés értéke: 10.070.400 Ft. 
A beszerzési érték nettó összege a pályázati pénz, amelyet  az EMVA alapból nyertünk. A 
pályázatról  már  korábban  beszámoltunk,  csak  a  közbeszerzés  most  zárult  le,  amelynek 
keretében kiválasztottuk a gépkocsitípust. Összesen hat önkormányzat fogott össze, amelyek 
mindegyike ilyen típusú gépkocsit vásárol a települési feladatok ellátására. 

Benyújtottuk pályázatunkat a LEADER Helyi Akciócsoporthoz a vidéki örökség megőrzése 
tárgyában a polgármesteri hivatal külső felújítására 30,5 millió Ft értékben, amelyből az önerő 
5  millió  Ft;  továbbá  a  falumegújítás  tárgyában  a  református  templom  melletti  játszótér 
felújítására  7,2  millió  Ft  értékben,  amelyből  az  önerő  1,2  millió  Ft.   Jelenleg  zajlik  a 
pályázatok értékelése. Az első körös értékelés ma este hat órakor lesz. Mindent megteszek 
annak érdekében, hogy ezen pályázatok sikeresen szerepeljenek a bíráló bizottság előtt. 

Az iskola-felújítási pályázat kapcsán 2008. december 9-én beadásra kerültek az óvoda, iskola 
tervrajzai  az  engedélyezési  eljárásra.  A tervek az  érvényben  lévő jogszabályok,  az  épület 
adottságai, méretei, a gyermeklétszám és a Közreműködő Szervezet által előírtak, javasoltak 
alapján készültek el. A 60 napos ügyintézési határidő, illetve a karácsonyi ünnepek ellenére 
sikerült 2009. január 14-én építési engedélyt szerezni, alig 20 nap munkanap alatt. Jelenleg a 
jogerősítés  van  folyamatban.  A  VÁTI  által  előírt  mérföldköveket  teljesítettük.  Várjuk  az 
esetleges hiánypótlást. A pályázat II. fordulójának beadási határideje: 2009. február 26. 

2009. január 16-án benyújtottuk pályázatunkat a TÁMOP 3.1.4 számú, „kompetencia alapú 
oktatás, egyenlő hozzáférés az innovatív intézményekben” című pályázati kiírásra több mint 
32 millió Ft értékben, amely 100% támogatottságú pályázat. Január 19-én felfüggesztették a 
pályázatok beadását. Bízunk benne, hogy pályázatunk sikeres lesz. 

Beszámolok továbbá arról, hogy október végén beadtunk egy turisztikai desztináció szervezet 
létrehozására  egy  pályázatot.  A  DARFÜ  Kht.  arról  értesített,  hogy  a  „Kalocsa  környéki 
turisztikai  desztináció  menedzsment  szervezet  felállítása”  című  szakmai  koncepciót  a 
desztináció  turisztikai  jelentőségére  való  tekintettel  átdolgozás  és  továbbfejlesztés  mellett 
támogatja. Akiknek a pályázatát nem támogatták, azok nem nyújthatnak be turisztikai jellegű 
pályázatot. Kalocsával és Hajóssal közösen sikeresen vettük az akadályokat. 
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A  folyékony  hulladékszállítással  és  elhelyezéssel  kapcsolatban  beadott  kérelmünkre  az 
érintett  szakhatóság  helyszíni  szemlét  tartott.  követte,  amely  érzésem  szerint  sikeresen 
végződött. Egyre nagyobb esélyt látok arra, hogy az engedélyt meg tudjuk szerezni, és 2015. 
decemberi 31-ig a folyékony hulladék dunapataji elhelyezését meg tudjuk oldani, és az előírt 
feltételeket teljesíteni tudjuk.

Az 51-es út felújításával kapcsolatban el kívánom mondani, hogy a közmű-áthelyezési tervek 
készítése folyamatos. Igaz, hogy a tervezett időponthoz képest van némi csúszás, de a mai 
állapot  alapján  ez  nem  veszélyezteti  a  beruházás  megvalósulását.  Úgy  néz  ki,  hogy  a  
DÉGÁZ-zal és a Kalocsavíz Kft-vel a megállapodás a közeljövőben megszületik, így talán az 
akadályok elhárulnak.

A 2008. decemberében beadott útfelújítási pályázatunk kapcsán a hiánypótlást teljesítettük. 
Hiánypótlás tárgyát képezte azon tény, hogy a beadott utak nem felelnek meg a jogszabályban 
rögzített  gyűjtőút  fogalmának,  mivel  a  pályázat  csak  ezen  utakra  terjed  ki.  Sajnos  a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő 22 méter beépítési szélességgel rendelkező gyűjtőútnak 
Dunapatajon  csak  a  Kossuth  Lajos  utca  egy  része  felel  meg.  A  hiánypótlás  és  a  lobbi 
tevékenység során megteszünk mindent annak érdekében, hogy a helyi adottságokat vegyék 
figyelembe, és ne a jogszabályokban előírtakat. 

Az egészségház akadálymentesítése Dunapatajon című pályázatunk kapcsán benyújtott önrész 
kiváltó pályázatunkat sikeresnek ítélte az önkormányzati miniszter, és 430.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást  ítélt  meg részünkre.  Így  örömmel  mondhatjuk,  hogy az  egészségház 
felújítása Dunapataj nagyközségnek összesen 640.000 Ft-jába került.  

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

Szám: 1/2009. határozat

Tárgy: 8 + 1 személyes kisbusz beszerzés kapcsán a közbeszerzési eljárás jóváhagyása

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 66/2008. sz. határozata alapján figyelemmel 
a  közbeszerzési  szabályzat  4.  pontjára  a  Közbeszerzési  Bizottság  feladatait  eseti 
jelleggel ellátó polgármester döntését tudomásul veszi és jóváhagyja. Mindezek alapján 
a Bázis Kft. (Kalocsa, Malatin tér 6.) ajánlatát érvényes ajánlatnak nyilvánítja. A Bázis 
Kft. az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Ajánlattevő a nyertes ajánlattevő, 
akivel  a vállalkozási szerződés megköthető.  A beszerzés tárgya:  MERCEDES VITO 
115 KB/E egyterű 8+1 férőhelyes gépjármű. A beszerzés értéke bruttó 10.070.400 Ft, 
amely során az önkormányzat az Áfa összegének megfelelő önerőt biztosít a 66/2008. 
sz. határozat alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. április 30.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
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Határidő: 2009. február 13. 

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

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

Dusnoki Csaba polgármester: Átruházott hatáskörömben az elmúlt időszakban, decemberben 
és januárban összesen 203.000 Ft összegű átmeneti segélyt biztosítottam a rászorulóknak.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2008. december 29. és 2009. január 6. között 5 nap, 
január 13-án 1 nap, összesen 6 nap szabadságot vettem ki. Átadom a szót az Ügyrendi és 
Szociális Bizottság elnökének. 

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

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

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

2. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: Az  önkormányzat  vagyonáról,  annak  hasznosítási  rendjéről  szóló  helyi  rendeletet
érintő változásokról beszámoló

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki  Csaba  polgármester: Ismertetem  az  előterjesztést.  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: Bizottsági munkatervek elkészítéséről beszámoló

Előterjesztők: bizottsági elnökök
                    (írásbeli előterjesztések csatolva) 
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Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

Gyuricza  László  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: Munkatervünk  az  előterjesztésekkel  együtt 
kiküldésre  került.  Üléseinket  a  képviselő-testületi  ülések  időpontjaihoz  igazodóan,  kedden 
délután 13 órakor tartjuk. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 
elnökének. 

Schill  Tamás  Települési  és  Vállalkozásfejlesztési  Bizottság  elnöke: Munkatervünket 
alapvetően  a  Pénzügyi  Bizottság  munkatervéhez  igazítottuk  tekintettel  arra,  hogy  számos 
esetben  kell  kérnünk  a  Pénzügyi  Bizottság  állásfoglalását.  Az  áprilisi  bizottsági  ülésünk 
időpontját az ünnepekre való tekintettel egy kicsit előrébb hoztuk. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének. 

Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Munkatervünket elkészítettük, az 
üléseink időpontja igazodik a képviselő-testületi ülések időpontjához. Szokásunkhoz híven, 
csütörtökönként délután 3 órakor tartjuk üléseinket. A 2008-as évi munkatervhez képest nincs 
semmi lényeges változás munkatervünkben. 

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

Szabó  László  Oktatási,  Művelődési  és  Sport  Bizottság  elnöke: Nem kívánok  kiegészítést 
tenni.

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

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

4. sz. napirend tárgyalása 

Tárgy: A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Dr. Botykai János jegyző: Ismertetem a rendelet-tervezetet.

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: 
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Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009.(I.29.) rendelete

a luxusadóról szóló 5/2006.(IV.04.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

1.§

A luxusadóról szóló 5/2006.(IV.04.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

2.§

Ez a rendelet a megalkotása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. december 16-tól kell 
alkalmazni. 

Dunapataj, 2009. január 29. 

Dusnoki Csaba sk. Dr. Botykai János sk.
polgármester jegyző

Tárgy: Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Dr. Botykai János jegyző: Az „út a munkához” program végrehajtása kapcsán a képviselő-
testületnek,  a  polgármesteri  hivatalnak és  a  foglalkoztató  szerveknek  feladataik  lesznek  a 
közfoglalkoztatási  terv  elfogadása  terén,  lehetőleg  még  február  hónapban.  A  szociális 
rendszer alapvetően megváltozik. Most kapjuk meg azokat a jogszabályi lehetőségeket, ami 
alapján nemcsak segélyt adhatnak az önkormányzatok, hanem ezen a címen munkát is lehet 
ajánlani  a  szociális  segélyben  részesülőknek,  akik  a  jogosultsági  kategóriák  alapján  a 
közfoglalkoztatási tervben szerepelnek. A közfoglalkoztatási tervet a szociális kerekasztal is 
véleményezni köteles. A rendelet-tervezet szerint javasoljuk elfogadni a szociális kerekasztal 
összetételét.  Bízom  benne,  hogy  február  hónap  során  a  szociális  rendelet  egyéb 
módosításaival is tudunk foglalkozni. Kérem és javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. 

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük jegyző úr előterjesztését. Nagyon szeretnénk, ha a 
február 12-i képviselő-testületi ülésen elfogadnánk a közfoglalkoztatási tervünket, mert csak 
ezután  tudunk  bármilyen  lépést  tenni  ez  irányban.  Ha  április  15-ig  nem  nyújtjuk  be  a 
közfoglalkoztatási  tervünket,  akkor  a  Magyar  Államkincstár  15%-os  levonást  eszközöl. 
Szeretnénk,  ha a  foglalkoztatás  március  1-jétől  kisebb létszámban,  április  1-jétől  nagyobb 
létszámban  megindulhatna.  A  mostani  terveink  szerint  70-80  főt  kell  bevonni  a 
foglalkoztatásba,  ez  nemcsak  személyzetileg,  de  anyagilag  is  meg  fogja  terhelni 
költségvetésünket.  Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  rendelet-tervezetet  
elfogadja-e? 
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A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009.(I.30.) rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 
23/2006.(XII.01.) rendelet módosításáról

1.§

A rendelet 19.§ (3) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(Szociális kerekasztal) „Tagjai: Dunapataj Nagyközség Polgármestere, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság elnöke, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, Solt Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  családgondozója,  Kalocsai  Rendőrkapitányság  helyi  körzeti 
megbízotti  csoport  képviselője  és  a  kerekasztal  által  tárgyalt  napirendekhez  igazodóan  a 
polgármester által meghívott külső személy vagy személyek.”

2.§

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

Dunapataj, 2009. január 29.

Dusnoki Csaba sk. Dr. Botykai János sk.
polgármester jegyző

Tárgy: A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

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

Dr. Botykai János jegyző: Az Ügyrendi Bizottság ülésén részletesen ismertettem a rendelet 
módosításának  igényét.  A rendeletmódosítás  indokai,  hogy a  képviselő-testület  előzetesen 
határozatokat hozott a hulladékszállítással kapcsolatban, megállapította az idei díjakat, illetve 
jogszabályok is változtak, új jogszabályok születtek, amelyeket be kellett,  hogy építsünk a 
rendeletünkbe. Ez a rendeletünk nem csak a szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás  szabályait,  hanem a  közterület-foglalási  díjakat  is  tartalmazza.  A lakosság 
részére készül egy 3-4 oldalas tájékoztató a hulladékszállítással kapcsolatban. Ismertetem a 
rendelet-tervezetet, és kérem annak elfogadását.

Dusnoki  Csaba  polgármester: Minden  dunapataji  háztartásba  eljuttatjuk  2  héten  belül  a 
hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatónkat. A szelidi üdülőtulajdonosoknak is részletes 
tájékoztatót  szeretnénk  kiküldeni  a  hulladékszállítással  kapcsolatban.  Megkérdezem  a 
képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadja-e? 
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A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének       
3/2009.(I.30.) rendelete

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

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

1.§

A bevezető rész címmel egészül ki és szövege helyébe az alábbi szövegezés lép.

Bevezető rendelkezdések

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. 
tv.  21.§  (1)  bekezdésében  előírt  hulladékkezelési  közszolgáltatás  megszervezése  és 
fenntartása kötelezettségének eleget téve e törvény 23.§-ban, 31.§ (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján,  valamint  a  települési  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet (Dr.) 
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.

2.§

A rendelet 1.§-a címe és szövege helyébe az alábbi cím és rendelkezés lép.

Általános rendelkezések

1.§(1) Dunapataj  Nagyközség  Önkormányzata  a  jelen  rendeletben  foglaltak  szerint  
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd és folyékony hulladék  
rendszeres  gyűjtésére,  elszállítására,  ártalmatlanítására  és  kezelésére  és  ezen  
tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A  rendelet  hatálya  a  nagyközség  közigazgatási  területére  -  beleértve  a  Szelidi-tó 
üdülőterületét, Csepegi, Bodzási, Húsfokai településrészeket is - terjed ki.

(3) A  rendelet  személyi  hatálya  a  közigazgatási  területen  belül  valamennyi 
ingatlantulajdonosra,  birtokosra  és  használóra  (továbbiakban  tulajdonos)  terjed  ki 
függetlenül  attól,  hogy  a  tulajdonos  természetes  vagy  jogi  személy,  vagy  jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság.

(4) A  rendelet  tárgyi  hatálya  kiterjed  a  lakossági,  intézményi  és  gazdasági  társasági 
fogyasztásból,  felhasználásból,  szolgáltatásból,  továbbá az  ingatlanok,  közterületek, 
tisztántartásából származó települési hulladékra.

(5) A rendelet hatálya  nem terjed ki a veszélyes  és radioaktív hulladékokra,  továbbá a 
biológiailag lebomló és inert hulladékokra.
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3.§

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

1.1. Települési szilárd hulladék:
a) háztartási  hulladék:  az  emberek  mindennapi  élete  során  a 

lakásokban,  valamint  a  pihenés,  üdülés  céljára  használt 
helyiségekben  és  a  lakóházak  közös  használatú  helyiségeiben  és 
területein, valamint az intézményekben keletkező,

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c) háztartási  hulladékhoz  hasonló  jellegű  és  összetételű  hulladék: 

gazdasági  társaságoknál  keletkező-  külön  jogszabályban 
meghatározott- veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

1.2. Folyékony hulladék: az a hulladékká vált  folyadék,  amelyet  nem vezetnek el és nem 
bocsátanak ki szennyvízkezelő hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

2. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai 
átalakuláson.  Jellemzője,  hogy vízben  nem oldódik,  nem ég,  illetve  más  fizikai  vagy 
kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással 
a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy 
emberi  egészség  károsodása  következne  be,  további  csurgaléka  és  szennyezőanyag 
tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a 
felszíni, vagy felszín alatti vizeket.

3. Háztartás: a lakás,  pihenés, üdülés céljait  szolgáló ingatlan, függetlenül attól,  hogy az 
adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e.

4. Lomtalanítás  alá  tartozó  települési  szilárd  hulladék:  az  alkalmilag  képződött  vagy 
felhalmozódott  települési  szilárd  hulladék,  amely a  közszolgáltatást  végző Szolgáltató 
által rendszeresített gyűjtő edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető 
el.

5. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy,  vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező  gazdasági  társulás,  aki/  amely  az  ingatlan  tulajdonosa,  birtokosa,  vagy 
használója, és az ingatlanán a települési szilárd és folyékony hulladék keletkezik.

6. Ártalmatlanító hely: a települési szilárd és folyékony hulladék ártalmatlanítását szolgáló, 
kizárólag erre a célra létesített és az a Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.

7. Hasznosító  hely:  a  települési  szilárd  hulladéknak  vagy  valamely  összetevőjének  a 
termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználásra szolgáló, kizárólag erre a célra 
létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény.

8. Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától 
átveszi, kezeli.

9. Hulladékkezelési  tevékenység:  Hulladékkezelési  tevékenységnek  minősül  a  hulladék 
gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.
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10. Hulladékgazdálkodás:  a  hulladékkal  összefüggő  tevékenységek  rendszere,  beleértve  a 
hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkenését, 
kezelését,  ezek  tervezését  és  ellenőrzését,  a  kezelő  berendezések  és  létesítmények 
üzemeltetését,  bezárását,  utógondozását,  a  működés  felhagyását  követő  vizsgálatokat, 
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.

11. Szolgáltató:  Dunapataj  nagyközség  közigazgatási  területén  a  települési  szilárd  és 
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint 
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

12. Hulladékkezelési  közszolgáltatás:  a  jelen  rendeletben  megjelölt  települési  szilárd 
hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlan tulajdonosoktól történő rendszeres 
begyűjtése,  elszállítása,  tárolása,  ártalmatlanítása  és  hasznosítása  (a  hulladék kezelés), 
illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetésem működtetése.

13. Közszolgáltatási  díj:  az  ingatlantulajdonos  által  a  közszolgáltatás  igénybevételéért  a 
Szolgáltatónak  fizetendő,  az  Önkormányzat  rendeletében  meghatározott  díjfizetési 
időszakra vonatkozóan megállapított díj.

4.§

(1) A rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

a) A rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás során el nem szállított települési 
szilárd hulladékot az önkormányzat 7500/3 hrsz-ú 5 ha 7005 m2 nagyságú /Bukrosi  
szeméttelep/ terület elhelyezésre kijelölt  részén szabad elhelyezni.

b) A közszolgáltatással begyűjtött hulladékot a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 
vaskúti 0551 hrsz-ú telepére, a folyékony hulladékot az önkormányzat 7500/3 hrsz-ú 
ingatlanán kialakított leürítőhelyen kell elhelyezni.

c) A  szelektív hulladékgyűjtésbe  bevont hulladékokat a közszolgáltató által elhelyezett 
gyűjtőkbe ( papír, üveg, petpalack) kell elhelyezni.
Kijelölt helyek: Dunapataj: Hartai út 3. sz. alatti bolt melletti közterület

                   Kalocsai út 25. sz. alatti bolt parkolója
                   Kalocsai út –Szelidi úti kereszteződés
                   Vasút utca 2. sz. melletti parkoló (Műv.Ház)
                   Ordasi út 30. sz. előtti közterület

A nyári időszakban az üdülőterületi hulladékszállítások ideje alatt
Szelidi-tó: Sportpálya
                 Húsfoka-Bodzás útelágazás

(2) A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
    
    A nagyközség közigazgatási területen /kül- és belterület/ a rendelet 2.§ (2) bekezdésében 

meghatározott helyeken kívül szemetet elhelyezni tilos!

(3) A rendelet 2.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
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A települési szilárd hulladékot a közszolgáltatáshoz rendszeresített zárt gyűjtőbe (kuka) 
feliratos gyűjtőzsákba , az önkormányzat által időszakosan kihelyezett konténerbe, vagy 
az egyéni közszolgáltatói szerződésben meghatározott módon lehet gyűjteni.

5.§

(1) A rendelet 3.§ és 4.§-a az alábbi címmel egészül ki: 
Közszolgáltatással kapcsolatos jogok, kötelezettségek, feladatok.

(2) A rendelet 3.§ (2) bekezdés szövege kiegészül ,,ZP Homokhátsági Konzorcium tagját a 
vaskúti székhelyű” ,,2034. december 31-ig” ,,2010. december 31-ig” szövegrészekkel. 

(3) A rendelet 3.§ (5) bek. foglalt szöveg első fordulata helyébe a következő szöveg lép: 

,,A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató az ellátandó területekről a lakosságtól 
hetente egy alkalommal, a gazdálkodó szervezetektől és intézményektől az azokkal kötött 
szerződés alapján” szöveg lép.

(4)   A 3.§ (5) bek. második mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

,,A folyékony hulladékot a közszolgáltató a jelzett igény alapján szállítja el.”

6.§

(1) A  rendelet  4.§  (1)  bekezdése  ,,A  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj” címmel  
egészül ki.
A  Szelidi-tó  melletti  területeken  a  nyári  időszakban  (R.  3.§  (5)  bek.  végzett 
közszolgáltatás ingyenes ( V.1.- VIII.31.)
A közszolgáltatónak a közszolgáltatás díjának felülvizsgálata céljából minden év október 
31-ig költségelemzést kell készíteni és azt javaslat formájában az önkormányzat részére 
előterjeszteni.

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

Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató között külön szolgáltatási  szerződést nem kell 
kötni,  mert  a  hulladékszállítás  megszervezéséről  és  a  közszolgáltató  rendelkezésre  állása 
alapján  automatikusan  létrejött.  A  közszolgáltató  akkor  áll  az  ingatlantulajdonos 
rendelkezésére, ha a települési szilárd hulladék elszállításának napján az ingatlantulajdonos 
ingatlana  előtti  közterületen  a  hulladék  elszállítására  gépjárművel  és  szakszemélyzetével 
megjelenik.
A  gazdálkodó  szervezetnek  (e  rendelet  alapján  -  ideértve  a  jogi  személyt,  a  jogi 
személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  társulást,  egyéni  vállalkozót,  intézményt)  a 
közszolgáltató a szerződés alapján teljesít.
A közszolgáltató részletes írásbeli tájékoztatót küld az ingatlantulajdonosoknak. 

(3) A rendelet 4.§ (5) bekezdés bevezető szövege kiegészül a:
,,… megállapított 3. sz. melléklet ,,1.pontjában” szövegezéssel.

(4) A rendelet 4.§ (5) bekezdése a) pontjában lévő „30” nap „60” napra változik.
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(5) A rendelet 4.§ (5) bek. c) pontjának szövege kiegészül:

…nyugdíjasok,,  vagy  akik   legfeljebb  2  fős  családban  élnek  és  az  egyik   tagja  
nyugdíjas,” külön kérelmük alapján...

7.§

A rendelet 4.§ (7) bekezdésének szövege kiegészül az alábbiak szerint:
….,,személyes adatai ( név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve)” a szerződés kötés….

8.§

A rendelet 5.§ (1) bekezdés szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítás esetében a hulladék termelője, birtokosa 
illetőleg  az  általa  szolgáltatásra  igénybevett  gazdálkodó  szervezet  köteles  a  közterület 
tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.”

9.§

A rendelet 3. melléklete 1. pontja kiegészül:

  (díjak)                                                   űrtartalom                 nettó ár Ft- egyéni ürítési díj
(2009. jan. 01-től 2009. dec. 31-ig) 70 l 168,-Ft
 80 l 192,-Ft

Vegyes záró rendelkezés

10.§

(1) Ezen  rendelet  2009.  február  1-jén  lép  hatályba  a  (2)  és  (3)  bekezdésben  foglalt 
eltérésekkel.

(2) A 11/2004.(IV.29.) Ök. sz. rendelet 2.§ (2) bek. első mondata 2009. július 16-án hatályát 
veszti.
(A rekultiváció megkezdését követően a szeméttelepen tilos hulladékot elhelyezni.)

(3) A rendelet 3.§ (1) bek. b.) pontja 2009. július 16-án hatályát veszti.
(4) A  rendelet  3.§  (2)  bekezdésében  „illetőleg  kötelezett  közszolgáltatót”  az  ,,által 

meghirdetett nyilvános pályázat eredményeként” szövegezések hatályukat vesztik.
(5) A rendelet 4.§ (5) bek. b.) pontja szövege hatályát veszti és c.) pontja számozása 4.§ (5) 

bek, b) pontra változik.

Dunapataj, 2009. január 29.

Dusnoki Csaba sk.                                                                          Dr. Botykai János sk.
polgármester                                                                                   jegyző   
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Tárgy: Prémium évek programban való részvétel

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

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

Szabó László képviselő, DKT igazgató: Ezzel a lépéssel az intézmény a fenntartó segítségével 
több évre előre tudott tekinteni és gondolkodni. A folyamatos gyermeklétszám csökkenésnek 
egy  kicsit  elébe  tudtunk  menni  oly  módon,  hogy  az  ehhez  kapcsolódó  munkaügyi 
problémákat most talán meg tudjuk oldani. A jogszabályi kötöttségek miatt nagyon nehéz egy 
intézmény belső struktúráját átalakítani, és ezt egyik napról a másikra nem is lehet. Jó időben, 
jó lépéseket kell ahhoz tenni, hogy akár a személyi állomány megújítására, akár más szakosok 
bevonására sor kerülhessen. 

Dusnoki Csaba polgármester: Megkérem a jegyző urat, hogy az igazgatási ügyintéző terén 
mondjon egy-két gondolatot. 

Dr.  Botykai  János  jegyző: Természetesen  az  önkormányzat  képviselő-testületét  kiszolgáló 
polgármesteri hivatal sem kivétel azon helyzetek alól, amikor a képviselő-testület döntést hoz. 
Közös megegyezéssel sikerült a kollégával ezt a lehetőséget átbeszélni. Ennek a programnak a 
gyümölcse az, hogy a kollégák kellő tájékoztatás mellett, szükség esetén a kérdéseikre adott 
korrekt válaszokkal megértik a helyzetet, és belátással vannak az itt maradókra is. Ezúton is 
köszönöm a programban résztvevő feleknek, hogy tudomásul vették a jelenlegi helyzetet. 

Dusnoki Csaba polgármester: A polgármesteri hivatalnál egy fő védőnő is vállalta a prémium 
évek programban való részvételt. Sajnos a gyermeklétszám csökkenése miatt itt sem tehettünk 
kivételt. Azt ki kell emelni, hogy a prémium évek programban résztvevők Dunapataj érdekét 
is  figyelembe  vették,  és  ez  mindenképpen  dicséretre  érdemes.  A  jövőt  úgy  tudjuk 
fenntarthatóvá tenni, hogy a fiataloknak próbálunk munkát adni. Az iskola-felújítás után arra 
kell  törekednünk,  hogy  hosszú  távú,  színvonalas  szakmai  oktatás  folyjon  a  felújított 
épületekben.  Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e?

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

Szám: 2/2009. határozat 

Tárgy: Prémium évek programban való részvétel (Polgármesteri Hivatal, DKT)

H a t á r o z a t

A képviselő-testület a 164/2008. számú határozatában meghozott döntések végrehajtása 
során  a  feladatellátás  racionálisabb  megszervezése  következtében,  hivatkozva  a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 17.§ (1) bek. a) pontjára, valamint 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30.§ (1) bek. b) pontjára
- a Polgármesteri Hivatalnál 2 fő (1 fő védőnő 2009. július 1-jétől és 1 fő igazgatási 

ügyintéző 2009. szeptember 1-jétől)
- a DKT-nál 4 fő pedagógus (2009. szeptember 1-jétől)
prémium évek programban történő részvételéhez hozzájárul, azt elfogadja.  
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Felelős: polgármester, jegyző, DKT igazgató
Határidő: 2009. szeptember 1.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13.

Tárgy: DKT-nál 4 órás pénzügyi ügyintézői álláskeret engedélyezése

Előterjesztő: polgármester
                     (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki  Csaba  polgármester: Ismertetem  az  előterjesztést.  Tárgyaltam  Ordas,  Géderlak 
települések polgármestereivel ez ügyben, akik éves szinten 500.000 Ft hozzájárulást fognak 
biztosítani a költségekhez.

Szabó  László  képviselő,  DKT igazgató: Mindenki  számára  világos,  hogy  egy  intézmény 
életében  is  vannak  újabb  szükségletek.  Így  került  sor  a  könyvtár  nyitva  tartásának 
átalakítására is, illetőleg ennek a munkakörnek a létrehozására is. A könyvtár esetében is a 
fenntartó, a képviselő-testület és a munkáltató is igyekszik olyan humánus megoldást találni, 
hogy lehetőleg a dolgozó is jól járjon, a munkáltató és a képviselő-testületi is jól járjon. Ez 
esetben  is  nyugodt  lelkiismerettel  mondhatom,  hogy  így  történt,  minden  ezzel  ellentétes 
híreszteléssel szemben. 

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: 3/2009. határozat

Tárgy: DKT-nál 4 órás pénzügyi ügyintézői álláskeret engedélyezése

H a t á r o z a t

A  képviselő-testület  a  DKT általános  iskolai  szakfeladatán  2009.  május  1.  napjától 
2009. november 30-ig 1 fő (középfokú iskolai végzettségű, és pénzügyi szakképesítésű) 
ügyintéző álláskeretét engedélyezi a könyvtárnál felszabaduló 4 órás álláskeret terhére.
A  képviselő-testület  az  álláskerethez  tartozó  max.  60.000  Ft/hó  bér  és  járulék 
előirányzatot a 2009. évi költségvetésben tervezni rendeli.
Amennyiben a tényleges bér kevesebb, úgy azt a képviselő-testület zárolni rendeli.
Az  álláskeret  további  finanszírozásáról  –  a  tapasztalat  és  az  intézményvezető 
előterjesztése alapján – a képviselő-testület 2009. novemberi ülésén határoz. 

Felelős: DKT igazgató
Határidő: 2009. május 1.
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A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,
jegyzőt,
DKT igazgatót,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13.

Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása

Tárgy: Pénzügyi Bizottság előterjesztései

Tárgy: Dunamenti Krónika támogatási 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  kérelmet  és  bizottságunk 
határozatát.

Dusnoki Csaba polgármester: Január végén, a költségvetés elfogadása előtt  nem javaslom, 
hogy  támogatást  kérelmek  ügyében  döntsünk.  A  jövő  hónapban  elfogadjuk  a 
költségvetésünket,  és  azt  követően  az  anyagi  támogatási  kérelmekre  bármikor 
visszatérhetünk.  Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  bizottság  határozatát  
elfogadja-e? 

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

Szám: 4/2009. határozat

Tárgy: A Dunamenti Krónika kiadójának támogatási kérelme

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Dunamenti  Krónika 
kiadójának, a Profi Reklámügynökségnek a támogatási kérelmét, amelyben a képviselő-
testület erkölcsi, illetve anyagi támogatását kérik egy színes helyi lap megjelentetésével 
kapcsolatban. 
A képviselő-testület  a  kérelem kapcsán erkölcsi  támogatást  nyújt,  anyagi  támogatást 
azonban a pénzügyi helyzetre való tekintettel nem tud biztosítani. 

Felelős: polgármester
Határidő: -
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert, 
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jegyzőt,
kérelmezőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13. 

Tárgy: Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

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

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

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

Szám: 5/2009. határozat

Tárgy: Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület támogatási kérelme

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testületet  megtárgyalta  a  Kalocsakörnyéki 
Környezetvédelmi Egyesület (6300 Kalocsa, Bátyai út 2.) támogatási kérelmét, és az 
alábbi döntést hozza:
A  képviselő-testület  az  önkormányzat  szűkös  anyagi  helyzetére  tekintettel  pénzügyi 
támogatást nem tud nyújtani az egyesület részére.

Felelős: polgármester
Határidő: -
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
kérelmezőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13.

Tárgy: Ravatalozó bérleti díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 
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Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Egy korábbi képviselő-testületi határozatunk a 
ravatalozó bérleti díjának megállapításával kapcsolatban úgy szólt, hogy a bérleti díj évente 
felülvizsgálható,  és  amennyiben  ez  a  felülvizsgálat  nem történne meg,  akkor  a  bérleti  díj 
automatikusan az infláció mértékével emelkedik. A bérleti díj felülvizsgálatát nem tartottuk 
indokoltnak,  így  az  infláció  mértékével  történő  emelés  lép  életbe  a  korábbi  határozatunk 
alapján. 

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: 6/2009. határozat

Tárgy: Ravatalozó bérleti díjának felülvizsgálata

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a ravatalozó bérleti díjának felülvizsgálatát 
nem kezdeményezi, ezért egyetért azzal, hogy a korábbi képviselő-testületi határozatnak 
és  szerződésnek  megfelelően  az  infláció  mértékével  (6,1  %)  kerüljön  emelésre  a 
ravatalozó bérleti díja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. február 28.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13.

Tárgy: Béke tér 14. szám alatti ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 
elnökének. 

Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Annyi kiegészítést tennék, 
hogy  határozatunkban  az  ingatlan  kikiáltási  áraként  2.000.000  Ft-ot  határoztuk  meg.  Az 
ajánlatokat 2009. április 30-ig lehet benyújtani a hasznosítási cél megjelölésével. 
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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: 7/2009. határozat 

Tárgy: Dunapataj, Béke tér 14. sz. alatti ingatlan hasznosítása

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunapataj, Béke tér 14. 
szám alatti, 3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant meghirdeti eladásra.
Az  ingatlan  kikiáltási  ára  2.000.000  Ft.  Az  árajánlatokat  2009.  április  30-ig  lehet 
benyújtani a hasznosítási cél megjelölésével.
Amennyiben  az  értékesítés  nem  lesz  eredményes,  úgy  a  szükséges  engedélyek 
beszerzése után gondoskodni kell az ingatlanon lévő épület elbontásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. április 30. (2009. december 31.)
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
műszaki ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13.

Tárgy: Pataj Tv Bt. kérelme a szélessávú Internethálózat környezetében gallyazási feladatok 
elvégzésére

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Gyuricza  László  Pénzügyi  Bizottság  elnöke: A  Pataj  TV  Bt.  kérelme  konkrétan  arra 
vonatkozott, hogy a szélessávú internet hálózat alatt lévő fák gallyazását a DTI végezze el. A 
megállapodás  alapján  bizottságunk  megállapította,  hogy  ez  a  bizonyos  megállapodás 
utalásokat  tartalmaz  arra  vonatkozóan,  hogy az  üzemeltetéssel  kapcsolatos  gondok,  bajok 
kinek a feladata;  igaz, hogy nem kellő pontossággal. Ha jól tudom, akkor a Települési  és 
Vállalkozásfejlesztési Bizottság olyan határozatot hozott, hogy a gallyazási  munkákat ne a 
DTI  végezze  el,  hanem  a  bérlő.  Mi  ezzel  egyetértünk,  azonban  azzal  egészítenénk  ki  a 
döntésüket,  hogy a  meglévő  megállapodás  ide  vonatkozó  pontját  kiegészíteni,  pontosítani 
szükséges. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 
elnökének. 
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Schill  Tamás  Települési  és  Vállalkozásfejlesztési  Bizottság  elnöke: A  bizottságnak  az  a 
véleménye, hogy a hálózat üzemeltetőjének a feladata elvégezni (elvégeztetni) a szélessávú 
Internet vezetékei alatt lévő fák gallyazását.

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Kothencz Józsefnek.

Kothencz József képviselő: Furcsálltam, hogy ez napirendre került, hiszen nem adott be a Bt. 
semmilyen  kérelmet.  Beadtunk  egy  utcajegyzéket,  amelyben  azok  az  utcák  szerepelnek, 
amelyekben  a  faágak  elérik  az  internet  vezetéket.  Van  egy  önkormányzati  vagyon,  egy 
önkormányzati  hálózat,  amelybe  a  faágak  beleérnek.  A  Bt.  és  az  önkormányzat  közötti 
megállapodás  nem tér  ki  erre  a  részre.  A Bt.  úgy gondolja,  hogy az önkormányzatnak  is 
vannak kötelezettségei a tulajdonával kapcsolatban. Az önkormányzat éves szinten több mint 
700.000 Ft-ot spórol meg azzal, hogy a Bt. biztosítja az internetet, illetve hirdetési lehetőséget 
biztosít az önkormányzat számára. Úgy gondolom, hogy a Bt. is tesz le valamit az asztalra, és 
ugyanezt elvárja a tulajdonostól is. 

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Dr.  Botykai  János  jegyző: Néhány  nap  után  az  asztalomra  került  ez  az  utcajegyzék.  A 
lehetőségeimhez  mérten  igyekeztem  áttekinteni,  illetve  a  jogszabályi  lehetőségeket 
megvizsgálni. Azt tudom megállapítani, hogy az elektromos hálózatokhoz képest a kábeltévé 
hálózatokra magyar szabvány a védőtávolságokra vonatkozóan nincsen. Tény és való, hogy az 
ágak  vezetékhez  történő  súrlódása  zavaró  tényező.  Ennek  a  helyzetnek  a  feloldására  a 
megállapodás  nem  tér  ki.  A  megoldást  három  irányba  javasoltam:  a  szolgáltató,  a 
Településgazdálkodási Intézmény és az önkormányzat közterület-felügyelete. Eredendően a 
kivitelezés  során  is  volt  probléma.  A  hatóság  eszközeivel  az  önkormányzat  vagyonát 
természetesen védeni kívánom.

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a Településgazdálkodási Intézmény vezetőjének.

Dávid János Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezető: Kérem, hogy egységesen 
foglaljon állást  a  képviselő-testület  ez ügyben.  Ha a  képviselő-testület  úgy dönt,  hogy az 
intézmény végezze el ezt a munkát, akkor el fogja végezni. Az elektromos vezeték alatti fák 
gallyazása összesen cca. 20 kilométert jelent Dunapataj területén. Gyakorlati tapasztalataink 
alapján évente általában kétszer meg kell oldani a gallyazást.

Dusnoki  Csaba  polgármester: Nem  biztos,  hogy  kellő  módon  került  szabályozásra  a 
szerződésben ez a dolog. Tisztázni kell, hogy ez a dolog ténylegesen kié. 

Kocsis Károlyné képviselő: Ha nem került tisztázásra a feladatkör, akkor hogyan döntsünk? 
Jegyző úrnak volt a hármas megoldási javaslata, amit meg kellene tárgyalni, mielőtt döntést 
hozunk. 

Dusnoki Csaba polgármester: Két bizottságnak van javaslata ezzel kapcsolatban.

Kothencz József képviselő: A két bizottság egyike sem kereste meg a Bt-t, és nem próbált 
meg  egyeztetni  ez  ügyben.  A  testületi  ülés  anyagából  értesültem  arról,  hogy  milyen 
állásfoglalás született  ez ügyben.  Ha a két  bizottsággal megbeszéljük ezt  a kérdést,  akkor 
sokkal hamarabb dűlőre tudunk jutni. 



20

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót alpolgármester úrnak.

Nagy Gyula alpolgármester: A vezetékek egy része már régebben kiépített, egy része újonnan 
kiépített  vezeték.  A  nagy  akadályokat  el  kell  hárítani  annak  érdekében,  hogy  ne  legyen 
kábelszakadás. Fel kellene mérni a helyzetet, és esetleg a problémát jelentő fákat ki kellene 
vágni. Az első lépést közösen kellene megtenni, majd ezután papíron letisztázni a későbbiekre 
vonatkozóan. 

Gyuricza László képviselő: A kábeltévén olyan hirdetményt  olvastam, hogy amennyiben a 
tulajdonos nem végzi el a gallyazást, abban az esetben a DTI elvégzi. Ilyen hirdetmény került 
a kábeltévére. Ha ez nem volt kérelem, akkor ez hogyan kerülhetett oda? Ez egy kérelem volt, 
hogy a fák gallyazását vállaljuk magunkra. 

Kothencz József képviselő: Több alkalommal tárgyaltunk polgármester úrral ez ügyben. Ezt 
követően a jegyző úr kérésére állítottuk össze az utcalistát. Nem hiszem, hogy most fogunk 
dönteni ez ügyben, legfeljebb megteremtjük az alapját annak, hogy dönteni tudjunk. 

Dusnoki Csaba polgármester: Az a javaslatom, hogy a DTI vezetője egyeztessen a Bt-vel, az 
egyeztetésbe vonják be a Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottságot is, és így szülessen 
javaslat a képviselő-testület felé. Nem a bizottság kezdeményezett valamilyen ügyet, hanem a 
Bt.

Dávid János Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezető: Az egyeztetést  magamra 
vállalom. A következő testületi ülésre, illetve bizottsági ülésre javaslatot fogunk tenni. 

Dusnoki Csaba polgármester: Az egyeztetés határideje hétfő 12 óra, mert hétfőn 14 órakor a 
Településfejlesztési Bizottság ülésezik. 

Gyuricza László képviselő: Feltétlenül olyan megoldási  javaslat szülessék, amely nemcsak 
erre az egy alkalomra vonatkozik, hanem több évre.

Dávid János Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezető: Egy 15 éves szerződésről 
van szó. 

Szabó László képviselő: A lakosság figyelmét is hívjuk fel arra, hogy a légvezetékek alá ne 
ültessenek nagyra növő növényeket.  

Dusnoki Csaba polgármester: Egyetért-e a képviselő-testületet a javaslatommal?

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

Szám: 8/2009. határozat

Tárgy: Szélessávú Internet hálózat vezetékei alatt lévő fák gallyazása

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézmény vezetőjét, hogy a Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság bevonásával 
kezdeményezzen egyeztetést a Pataj Tv Bt-vel a szélessávú Internet hálózat vezetékei 



21

alatt  lévő  fák  gallyazásával  kapcsolatban,  és  a  képviselő-testület  februári  ülésére 
terjesszék elő javaslatukat. 

Felelős: DTI intézményvezető, TV Bizottság elnöke
Határidő: 2009. február 12.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
DTI vezetőt,
Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13. 

Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság előterjesztései

Tárgy: Építési törmelék elhelyezése

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

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

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  bizottsági  határozat  megszületése  után  felvettem  a 
kapcsolatot egy környezetvédelmi céggel, akiktől árajánlatot kértem arra vonatkozóan, hogy a 
képviselő-testület által kijelölt helyen miként lehetne megoldani a szilárd hulladék lerakását. 
A cég 1-2 héten belül kidolgozza a jogszabályi lehetőségnek megfelelő javaslatokat. Annyi 
biztos, hogy csak zárt, körbekerített hulladéklerakó lehetséges. Átadom a szót alpolgármester 
úrnak.

Nagy Gyula alpolgármester: Ha Kalocsán van ilyen lerakó, akkor fel kellene venni velük a 
kapcsolatot,  hogy  fogadják-e  esetleg  a  Dunapatajról  származó  építési  törmeléket.  Ha  ez 
lehetséges,  akkor  lehet,  hogy  ezt  a  megoldást  kellene  választanunk,  mert  ez  az 
önkormányzatnak nem jelentene nagy anyagi terhet. 

Dusnoki Csaba polgármester: Ezt a lehetőséget nem vizsgáltuk meg. Az önkormányzatnak ez 
a  megoldás  kevesebbe  kerül,  de  a  lakosságnak  viszont  többe  kerül,  ha  Kalocsára  kell 
beszállítani  az  építési  törmeléket.  Utánanézünk  ennek  a  megoldásnak  is.  Megkérdezem a 
képviselő-testületet, hogy a bizottság határozatát elfogadja-e? 

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

Szám: 9/2009. határozat

Tárgy: Építési törmelék elhelyezése Dunapatajon
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H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  a  dunapataji  szilárd 
hulladéklerakó 2009. július 15-én bezárásra kerül. Ezt követően a szeméttelep területére 
hulladék  nem  helyezhető  el.  A  kommunális  hulladékot  a  Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási  Kft.  a  szervezett  szemétszállítás  keretein  belül  Dunapatajról 
elszállítja.
Az  építési  törmelék  ideiglenes  tárolását  a  szeméttelep  bezárását  követően  meg  kell 
oldani. A képviselő-testület az építési törmelék ideiglenes (végleges) elhelyezése, illetve 
hasznosítási lehetőségének felmérésére a polgármestert felhatalmazza.
Ennek keretében tervezői ajánlatot kell kérni a tervezés és a megvalósítás költségeire. A 
képviselő-testület ezt követően ismételten megtárgyalja ezt az ügyet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. május 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13.

Nagy  Gyula  alpolgármester: A  Települési  és  Vállalkozásfejlesztési  Bizottság  ülésén 
foglalkoztunk  a  Szelidi-tó  körüli  gyalogösvény  helyre  állításával  is.  Ismertetem  az  ezzel 
kapcsolatos bizottsági tájékoztatást. 

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük alpolgármester úr kiegészítését.

Dávid  János  Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézmény  vezető: Meg  kellene  határozni, 
hogy pontosan mit értünk alpolgármester úr javaslata alatt, mert ennek is van költségvetési 
vonzata.  A  tó  jelen  pillanatban  autóval  körbejárható,  illetve  kerékpárral  is  és  gyalog  is. 
Kérjük, jelezzék, hogy mi az elvárás felénk ezzel kapcsolatban. 

Tárgy: Ügyrendi és Szociális Bizottság előterjesztései

Tárgy: Dunapataj  Nagyközség  Oktatási  és  Művelődési  Tevékenységének  Támogatására  
Alapítvány megszüntetése

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

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

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  bizottság 
határozatát elfogadja-e?
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A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 10/2009. határozat

Tárgy: Dunapataj  Nagyközség  Oktatási  és  Művelődési  Tevékenységének  Támogatására  
Alapítvány megszüntetése kapcsán készült előterjesztés megtárgyalásának elnapolása

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata 
alapján  egyetért  azzal,  hogy  a  Dunapataj  Nagyközség  Oktatási  és  Művelődési 
Tevékenységének  Támogatására  Alapítvány  megszüntetése  kapcsán  készült 
előterjesztést a februári képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.

Felelős: polgármester, Ügyrendi és Szoc. Biz. elnöke, kuratóriumi elnök
Határidő: 2009. február 12.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13. 

Tárgy: Paksi Atomerőmű Zrt. adománya

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

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

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

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

Tárgy: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság előterjesztései

Tárgy: Emlékművek, emléktáblák, szobrok Dunapatajon

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

Szabó László Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke: Megköszönöm Bosznayné dr. 
Rákóczy  Rozáliának,  bizottságunk  tagjának  azt  a  lelkiismeretes,  alapos  munkát,  amellyel 
összegyűjtötte és kis leírást készített a Dunapatajon fellelhető emléktáblákról és szobrokról. 
Összesen 26 ilyen emlékmű található Dunapatajon. Ismertetem bizottságunk határozatát. A 
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határozatunk  4.  pontjában  foglaltak  kapcsán  javaslom,  hogy  tartsunk  helyszíni  szemlét, 
amelyre meghívom a DTI vezetőjét, illetve a Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottságot. 
Javaslom, hogy februárban kerítsünk sort a helyszíni szemlére.

Dusnoki Csaba polgármester: A határozatban szereplő összegek az általános tartalék terhére 
vagy az 1919-es ünnepséghez rendelt pénzösszeg terhére kerülnek biztosításra?

Szabó  László  Oktatási,  Művelődési  és  Sport  Bizottság  elnöke: Úgy gondoltuk,  hogy az  
1919-es ünnepségsorozathoz rendelt keret terhére. 

Nagy Gyula  alpolgármester: A bizottsági  anyag  mellékleteként  nagyon szép,  és  mindenre 
kiterjedő előterjesztést  kaptunk a Dunapatajon lévő szobrokról és műemléki tárgyakról.  Jó 
lenne ezt az összefoglalót közzétenni Dunapataj lakosai részére.

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Bosznayné dr. Rákóczy Rozáliának.

Bosznayné dr. Rákóczy Rozália Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság kültagja: Ennek az 
anyagnak  egy  sokkal  bővebb  változata  ott  van  Schill  Tamás  múzeumvezetőnél.  Semmi 
akadálya annak,  hogy a Pataji  Hírlapban megjelenjen ennek az anyagnak egy szerkesztett 
változata.

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: 11/2009. határozat

Tárgy: Emlékművek, emléktáblák, szobrok Dunapatajon

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az emlékművek, emléktáblák, 
szobrok Dunapatajon című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  az  1919-es 
túszmentő  akció  vezetője,  Fekete  Lajos  kántortanító  emléktáblája  elhelyezésre 
kerüljön a Dunapataj, Petőfi S. u. 3. sz. alatti iskola falára, a bejárat bal oldalán.

Az emléktábla feliratát az alábbiak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület:
„Fekete  Lajos  kántortanító  1883-1942.  a  Duna-Tisza  közi  ellenforradalom 
résztvevője,  az  1919  júliusában  elhurcolt  dunapatajiak  kiszabadítására  alakított 
túszmentő bizottság elnöke ebben az iskolában tanított 1908-1934.”
A tábla végére az alábbi feliratot javasolja a képviselő-testület: „2009-ben állíttatta 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata és a Fekete család.”
A tábla anyaga MULTICOLOR ROSSO sötét bordó gránit fekete erezettel.
A tábla  elkészítésének és felállításának költsége (Horváth Gabriella által  készített 
költségvetés alapján) 163.503 Ft. A képviselő-testület javasolja, hogy a költség 50%-
át az önkormányzat, 50%-át a család vállalja.
A tábla  elkészítésének és  felállításának határideje:  2009.  április  30.  A képviselő-
testület a költségeket az ez évi önkormányzati költségvetésbe beépíteni rendeli.
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2. A  képviselő-testület  kezdeményezi  a  református  parókia  kertjének  utolsó 
kerítésoszlopán  lévő  kisméretű  fehér  márványtábla  tisztítását  és  környezetének 
rendbehozatalát. A képviselő-testület felkéri:

• a  Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézményt,  hogy  a  kerítésoszlop 
vakolatát és meszelését javítsa ki, 

• Kiss  István  képviselőt,  hogy  ez  ügyben  kezdeményezzen  megbeszélést  a 
református egyházközség vezetésével. 

A felújítás határideje: 2009. május.

3. A  képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  a  Kossuth  emléktábla  letisztítása, 
csiszolása  után  a  tábla  felirata  vésett  betűkkel  készüljön  el.  A  betűk  vésésének 
költsége  cca.  37.200  Ft.  A  pataji  címer  elkészítéséhez  sablont  kell  készíteni.  A 
képviselő-testület  felkéri  Tomolik  Jánost,  az  Oktatási,  Művelődési  és  Sport 
Bizottság  tagját  hogy  a  sablon  előállítása  ügyében  egyeztessen  a  Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézménnyel. 

A tábla helyreállításának határideje: a 2009. júniusi ünnepség (községi gyásznap).

4. A képviselő-testület helyszíni szemlét kezdeményez az Ordasi úton, az óvoda előtt 
található „triptichon” kerítése elbontása és az emlékmű további sorsát illetően. A 
helyszíni  szemlére  a  Dunapataji  Településgazdálkodási  Intézmény  vezetőjét, 
valamint a Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottságot meg kell hívni.

Határidő: 2009. február.

Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: DTI int. vezető
3. pont: DTI int. vezető, Tomolik János

Határidő: 1. pont: 2009. április 30.
2. pont: 2009. május 31.
3. pont: 2009. június 15.

A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőt,
Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét,
műszaki előadót
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13. 

Tárgy: Testvértelepülési pályázati lehetőség

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



26

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

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr.  Botykai  János jegyző: A bizottsági  ülés  óta  megérkezett  az Absolvo cég árajánlata  a 
pályázatírásra  vonatkozóan.  Az  úgynevezett  harmadik  településsel  még  tárgyalásokat  kell 
folytatni,  és ha lehetőségünk van rá,  akkor  a  pályázatot  így kell  beadni.  A pályázatoknál 
előnyt jelent, ha több önkormányzat nyújtja be a pályázatot. Egyebekben hasonló a pályázat, 
mint  a  két  évvel  ezelőtti.  Az  oyteniek  vendéglátására  igyekszünk  európai  uniós  pénzt 
szerezni. Tehát jól ki lehet jönni ebből a pályázatból. 

Kocsis Károlyné képviselő: Az ordasiak benne vannak? 

Dusnoki Csaba polgármester: A tárgyalás még folyamatos.

Gyuricza László képviselő: Nem tudom, hogy jól értettem-e, egy új testvértelepülés kijelölése 
is szerepel ebben a programban? Mintha az derülne ki ebből, hogy magyar  települést  kell 
bevonni. Ordasra gondoltunk magyar településre? 

Szabó László  képviselő: Azt  a  tájékoztatást  kaptuk,  hogy nagyobb  esélyünk  van arra,  ha 
három település nyújtja be a pályázatot.

Gyuricza László képviselő: Tehát nem egy új testvértelepülésről van szó.

Dusnoki Csaba polgármester: Mennyiért írná meg a pályázatot a cég? 

Botykai János jegyző: Az eredeti ajánlat szerint a pályázatírás költsége 104.000 Ft + Áfa volt. 
Ehhez  képest  a  pályázatírás  díja  bruttó  100.000  Ft,  a  sikerdíj  pedig  az  elnyert  összeg  
5%-a.  A  pályázatíró  hívta  fel  a  figyelmünket  arra  a  lehetőségre,  hogy  a  két  településes 
pályázatokat visszadobják, főleg ha azt már többször benyújtották. Ezért javasolták bővíteni 
ezt a kört.

Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Megkérdezem a képviselő-testületet, 
hogy a pályázatírási árajánlatot elfogadja-e? 

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

Szám: 12/2009. határozat

Tárgy: Testvértelepülési pályázati lehetőség

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  EACEA  által  kiírt 
testvértelepülési pályázati lehetőséget, és javasolja, hogy egy másik magyar település, 
lehetőleg az itt tanuló gyerekek által így is érintett Ordas község bevonásával kerüljön 
benyújtásra a pályázat. 
A képviselő-testület ezen pályázati lehetőség keretében újabb külföldi partnertelepülés 
bevonását nem kezdeményezi.
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A pályázat beadási határideje: 2009. március 1. A pályázati kiírás szerint az oyteniek 
dunapataji programját július végéig le kell bonyolítani. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert,  hogy egyeztessen a pályázatíró céggel a 
pályázatírással  kapcsolatosan  felmerülő  költségeket  illetően,  illetve  a  szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. március 1. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. február 13. 

Szabó László képviselő: Egy kellemes bejelentést szeretnék tenni. Most kaptam egy sms-t, 
hogy a minősítő testület a néptánc tagozatot kiválóra minősítette. 

Tárgy: A jegyző teljesítményértékeléséről polgármesteri tájékoztató

Dusnoki Csaba polgármester: A teljesítményértékelésre az 1992. évi XXIII. törvény 34.§-a 
alapján került sor. Az értékelés során az önkormányzatra,  az önkormányzati  feladatellátást 
segítő  tevékenységekre,  a  helyi  közszolgáltatásokra,  a  településműködtetésre,  a  hivatali 
ügyintézésre és az eseti célkitűzésekre helyeztem a hangsúlyt. Átlag felettinek minősítem a 
jegyző úr munkáját a 2008. évben. Ehhez és a doktori címhez gratulálok jegyző úrnak.

Közérdekű bejelentések

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Botykai János jegyző: Február 5-én, csütörtökön, Géderlakon együttes képviselő-testületi 
ülésre kerül sor, valószínűleg 3 óra körül. Erre az intézményi költségvetés elfogadása miatt 
van szükség. Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy február 10-én 18 órakor falugyűlés 
lesz. 

Dusnoki Csaba polgármester: Február 10-én, 18 órakor a napközis konyha éttermében tartjuk 
a 2009. évi falugyűlést, amelyre szeretettel várjuk a lakosságot. Több tárgy nem lévén az ülést 
berekesztem.

Kmf.

Dusnoki Csaba Dr. Botykai János
polgármester jegyző


