JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. december 17-én tartott
képviselő-testületi ülésén

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
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
Meghívottak: Benkó Józsefné óvodavezető
Bosznayné dr. Rákóczy Rozália külsős bizottsági tag
Kolozsváriné Gózon Judit aljegyző
Sztojanovics Istvánné pénzügyi és gazd. csop. vez.
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, 12 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a
napirend kiegészítésére: a KEOP kerékpártároló pályázathoz szükséges önerő módosítása és
elfogadása, a TÁMOP pályázathoz szükséges SZMSZ módosítása, valamint a roma pályázat
benyújtásának elfogadása.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet:
NAPIREND
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 költségvetés III. negyedévi végrehajtásának értékelése
3.) 2010. évi költségvetési koncepció meghatározása
4.) Közmeghallgatás
5.) A 2010. évi községi rendezvények meghatározása
6.) Egyebek:
- Bizottsági előterjesztések megtárgyalása
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1.sz. napirend tárgyalása
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az
előterjesztést.
Tárgy: Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Örömmel jelenthetem, hogy a Petőfi Sándor utcai iskola épülete
elkészült, az óvodává történő átalakítása sikeresen megtörtént. A műszaki ellenőr a kulcsokat
átadta az óvodavezetőnek. Már csak az eszközök megérkezésére várunk, ezek megrendelője
ma került feladásra postán. Reméljük, hogy január elejére az új eszközök is megérkeznek
hozzánk. Kérem, hogy az óvodavezető és iskola igazgató úr a további teendőkről egyeztessen
és jelezzék számunkra, hogy a DTI részt tudjon venni a logisztikában.
Szintén nagy öröm számunkra, hogy az 51-es út is véglegesen elkészült. A november 30-án
feltárt hiányosságok maradéktalanul kijavításra kerültek. Így december 21-én elkezdődik a
forgalomba helyezési eljárás. Innentől kezdve munkagépek, munkavállalók nem találhatók az
51-es úton, hiszen már csak az írásos forgalomba helyezési eljárás fog lezajlani.
December hónapban közel 700 családnak tudtunk élelmiszer segélycsomagot szétosztani egy
pályázati nyertességnek köszönhetően. A segélycsomagok, szállításában, rakodásában,
szétosztásában, kihordásában Benyeda László, Tóth Sándor és Horváth Sándor vállalkozók
segített nekünk. Ők biztosították a rakodó- és szállítóeszközöket. A rászorultságot a hivatalnál
rendelkezésre álló adatok alapján állapítottuk meg. Az idei évben már másodszor sikerült
élelmiszersegélyt osztani.
Örömmel jelenthetem be, hogy az iskolából ellopott műszaki berendezések és
számítástechnikai eszközök lefoglalásra kerültek Dunapatajon. Ebben az akcióban én is részt
vettem. Sajnos a számítógépekben rongálások történtek, mert ezeket szétszedett állapotban
szerették volna értékesíteni. Azért hiszem, hogy ezek még valamilyen szinten használhatóak
lesznek és a kárunk nagymértékben megtérül.
December 22-én a Kékesi rét elárasztása kapcsán a Kiskunsági Nemzeti Parkkal fogunk
tárgyalásokat végezni, mert mi a Kékesi réten szoktuk pihentetni azt a vizet, amely a Szeliditóba beengedésre kerül feltöltés céljából. Lesznek itt nehézségek, de megteszünk majd
mindent, hogy nyertesként kerülhessünk ki ebből a szituációból. 2010. január hónapjában a
Természetvédelmi terület bővítése tárgyában a Nemzeti Parkkal fogunk tárgyalni.
A hulladékgazdálkodásról ismét mindenki kapott egy kétoldalas tájékoztatót, hogy miért
kötelező a közszolgáltatás, és egyéb olyan ismérveket, ami a felhasználónak, a termelőnek
tudni kell, hogy mindennek maradéktalanul eleget tudjon tenni. Az öröm ebben az, hogy amit
a testületi ülés előtti bizottsági üléseken említettem, hogy a kedvezmények kérdéskörében
veszélyes talajra léptünk, hiszen 5% lehet az összlakosságszámhoz képest – akik ugye
kukadíjat kötelesek fizetni – a kedvezmény. Sajnos mi nem elfogadható kedvezményezetti
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kört határoztunk meg, Az eddigi szóbeli megállapodás során az eddigi kedvezményeket
életben tarthatjuk, viszont az a kérésük, hogy ettől kezdve új kedvezményt ne állapítsunk
meg. Ezt a feltételt elfogadtuk. Természetesen ez a jövő évre vonatkozik. Jövőre majd másik
megoldást kell hozni.
Átruházott hatáskörömben 35.000,- Ft-ot biztosítottam rendkívül élethelyzetre való tekintettel.
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek beszámolója? Amennyiben nincs,
megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az
előterjesztést.
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Felkérem az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnök asszonyát,
hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről tegye meg a beszámolóját.
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem a beszámolót.
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm szépen elnök asszony beszámolóját. Örömmel
jelenthetem be, hogy december 9-én Schill Tamás úrral a Köztársasági elnöknél tettünk
látogatást. Az elnök úr meginvitált minket egy állófogadásra, mert 2009. évben olyan
programot sikerült neki szervezni, amire a mai napig azt mondja, hogy megható volt és
Magyarországon szükség van a múlt ápolására, ezért meghívott minket egy állófogadásra. Az
állófogadás második része nagyon jól sikerült. Tamással láthattuk a Sándor palotát,
fényképezhettünk, beszélhettünk emberekkel. Szeretném bejelenteni, hogy a művelődési ház
felújítására benyújtottuk a falumegújításra, falufejlesztésre igénybe vehető támogatásunkat. A
végső számadat 31.832.866,- Ft, erre az összegre nyújtottuk be a pályázatunkat. Nekünk a
25%-os Áfát, 7.950.717,- Ft-ot kell kifizetnünk, amelyet a 2010. évi általános tartalék terhére
biztosít az önkormányzatunk. Továbbá benyújtottuk a kerékpáros közlekedést segítő
projektet, amin kerékpártárolót szeretnénk építeni az új iskolában. A pályázati hiánypótlás
során jutott tudomásunkra, hogy még 620,- Ft-ot kell az önerőhöz biztosítani. Ezt a képviselőtestületnek el kellene fogadnia, mivel nekem 500.000,- Ft-ig van hatásköröm ezt biztosítani.
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 2010. évi munkaterv meghatározása
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: A munkatervvel kapcsolatban annyi kiegészítésem lenne, hogy
a falugyűlés február 9.-én kedden kerül megtartásra este 6 órakor. Az önkormányzati
választás 2010. október hónapjában lehet leghamarabb. A mostani tervek szerint október
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hónapban ez le is fog zajlani. Ezért javaslatot teszek arra, hogy 2010. szeptember 9.-e után
szeptember 30-án is kerüljön megtartásra egy képviselő-testületi ülés. A gazdasági program
időpontja december 15-re tevődik át. Javaslom, hogy a 2010. évi költségvetés III.
negyedévi végrehajtásának értékelése kerüljön át a december 15-i ülésre, hiszen a 2011.
évi költségvetési koncepció meghatározásával együtt szükséges ezt tárgyalni. A Szelidi
fórum pedig június 26-án kerül megrendezésre.
Dr. Botykai János jegyző: Tehát összefoglalva az eredetileg kiadott munkaterv 4. oldalától
kezdve történtek a változások, amelyet a képviselő-testület tagjai a kiosztott cserelapokon
láthatnak.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 172/2009. határozat
Tárgy: A 2010. évi munkaterv meghatározása
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervének tervezetét
megtárgyalta és azt az alábbi kiegészítésekkel együtt fogadja el:
A falugyűlés 2010. február 9-én 1800 órakor, a szelidi fórum 2010. június 26-án kerül
megtartásra. A 2010. november 25-i ülés 3. és 4. napirendi pontja átkerül 2010.
december 15-i ülés napirendi pontjai közé.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a végleges munkaterv elkészítésekor
fentieket vegye figyelembe.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2010. január 1.

3.sz.napirend tárgyalása
Tárgy: Egyebek
Tárgy: Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
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(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Botykai János jegyző: A belső piaci szolgáltatásokról szóló Ek irányelv hatályba lépésével
kapcsolatban egy jogalkotási folyamat végére értünk. December 28-ával hatályos ez az
irányelv és a belső piacban érintett önkormányzati rendeletek megfelelését biztosítani kell. A
rendelet-tervezet első részében felsorolás szinten azok a rendeletek szerepelnek, amelyeknek a
végére csak egy jogharmonizációs záradékot kell elhelyezni, amely leírja, hogy az adott
rendelet az Ek irányelv megfelelését szolgálja. Az ivóvíz díjakat megállapító önkormányzati
rendelet, jövő év 1-jétől magasabb díjjakkal egészül ki. Ha alacsonyabbakat állapít meg a
képviselő- testület, akkor a különbséget a testületnek kell kifizetnie a Kft. részére. A
közterületek használatának rendjéről szóló rendeletünk esetében két változtatás történt,
amelyet a kiküldött anyagban láthatnak a képviselők. Ezért kérem és javaslom, hogy a
rendeletmódosítást fogadjuk el.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást
elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2009. (XII.17.) rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A §. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/ Ek. irányelv (2006.XII.12.) rendelkezéseire – az
alábbiak szerint módosítja rendeleteit.

1.§.
A képviselő-testület a lakások bérletéről szóló 7/2006. (V.08.) sz. rendeletét az alábbi 29. §- sal
egészíti ki:
Jogharmonizációs záradék
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”

2.§.
A képviselő-testület a helyi építési szabályokról szóló 11/2006. (V.29.) sz. rendeletét az alábbi
39.§- sal egészíti ki:
Jogharmonizációs záradék
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„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”

3.§.
A képviselő-testület a temetőkről és a temetkezésekről szóló 14/2004. (IV.29.) sz. rendeletét az
alábbi 3. §- sal egészíti ki:
Jogharmonizációs záradék
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”

4.§.
A képviselő-testület a termőföldek őrzéséről szóló 15/2004. (IV.29.) sz. rendeletét az alábbi
5.§-sal egészíti ki:
Jogharmonizációs záradék
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”

5.§.
A képviselő-testület az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló 4/2001.(III.26.) sz. rendeletét az alábbi 11.§- sal egészíti ki:
Jogharmonizációs záradék
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”

6.§.
A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2005.(XI.28.) sz. rendeletét az
alábbi 59.§- sal egészíti ki:
Jogharmonizációs záradék
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”

7.§.
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A képviselő-testület a Szelidi-tó használatának rendjéről, az idényjellegű strandfürdők
üzemeltetéséről és környezetvédelemről szóló 16/2004.(IV.29.) sz. rendeletét az alábbi 23.§-sal
egészíti ki:
Jogharmonizációs záradék
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”

8.§.
A képviselő-testület a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről szóló 5/1999.
(IV.15.) sz. rendeletét az alábbi 11. §-sal egészíti ki:
Jogharmonizációs záradék
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”

9.§.
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz egységes
díjáról szóló 23/2007. (XII.17.) sz. rendelete 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) „Ivóvíz használat esetében:
- Ø 13 vízmérő esetében
- Ø 20 vízmérő esetében
- Ø 25 vízmérő esetében
- Ø 30 vízmérő esetében
- Ø 40 vízmérő esetében
- Ø 50 vízmérő esetében
- Ø 80 vízmérő esetében
- Ø 100 vízmérő esetében
- Ø 150 vízmérő esetében

193 Ft/ hónap + Áfa
320 Ft/ hónap + Áfa
508 Ft/ hónap + Áfa
1.521 Ft/ hónap + Áfa
5.073 Ft/ hónap + Áfa
7.607 Ft/ hónap + Áfa
12.683 Ft/ hónap + Áfa
20.289 Ft/ hónap + Áfa
50.721 Ft/ hónap + Áfa”

(2) A rendelet 3.§- ban foglalt „150 Ft/m3+ Áfa” helyébe a következő szövegezés lép:
„Ivóvíz használat esetében:
- lakosságnál és önkormányzati
intézményeknél:
167 Ft/m3 + Áfa
- egyébként közületeknél és gazdálkodó
szervezeteknél:
261 Ft/m3 + Áfa”
(3) A rendelet 4.§- ban foglalt „235 Ft/m3+ Áfa” helyébe a következő szövegezés lép:
„Szennyvízcsatorna használat esetében:
- lakosságnál és önkormányzati
intézményeknél:
177 Ft/m3 + Áfa
- egyéb közületeknél és gazdálkodó
szervezeteknél:
265 Ft/m3 + Áfa”
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(4) A rendelet az alábbi 7.§-sal egészül ki:
Jogharmonizációs záradék
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”

10.§.
(1) A képviselő-testület a köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről és a
települési szilárd, valamint folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
11/2004. (IV.29.) sz. rendelete 7.§.(3) bekezdését hatályon kívül helyezi. (Szövegét
megállapította a 16/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet) – Mozgóárusításokat tartalmazó
korlátozások
–
(2) A képviselő-testület a köztisztaságról, közterületek használatának rendjéről és a települési
szilárd, valamint folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 11/2004.
(IV.29.) sz. rendelete 16.§- sal egészül ki.

Jogharmonizációs záradék
(5) „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/Ek irányelvének való megfelelést szolgálja.”
(6) A rendelet 3. sz. melléklete 1. pontja helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
(4) A rendelet 4.§. (5) bekezdése c. pontja (kedvezmények) hatályát veszti.
(3) A rendelet 4.§. (5) bekezdése b. pontjában foglalt „4” (kedvezményezett szolg.) helyébe
„6” lép.
(1) A rendelet 2.§. (2) bekezdése hatályát veszti.
(El nem szállított települési szilárd hulladéknak a „Bukrosi” szeméttelepre való
elhelyezése.)
(2) A rendelet 4.§. (1) bekezdésében lévő „(V.1.- VIII.31.)” szöveg helyébe a (IV.15.- X.15.)
szöveg lép.

11.§.
A képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről alkotott
(az elektronikus ügyintézés lehetőségének kizárása) 20/2005. (XI.01.) sz. rendeletét hatályon
kívül helyezi.
12.§.
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(1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglalt kinevezésekkel 2009. december 29-én lép
hatályba.
(2) A rendelet 9.§-a és 10.§. (6) bekezdése (ivóvízdíjak) 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet 10.§. (1) és (4) bekezdése ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dunapataj, 2009. december 2.
Dusnoki Csaba sk.
polgármester

dr. Botykai János sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése 2009. december 18-án megtörtént.
dr. Botykai János sk.
jegyző

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról szóló rendeletmódosítás megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.
Dr. Botykai János jegyző: Tekintettel arra, hogy a Gondozási Központnál jelenleg ellenőrzés
zajlik az engedélyt kiadó Kalocsa város jegyzője részéről, illetve a Módszertani Intézet is a
kötelező ellenőrzését végrehajtotta, ezért számos olyan feladat van, amit el kell látni. Ebből
fakadóan a képviselő-testület a koncepciója során határozott úgy, hogy a Gondozási
Központra vonatkozó személy és tárgyi feltételeknek meg kíván felelni. Tehát azt egy későbbi
időpontban tárgyalni fogjuk. A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője a
Gondozási Központ vezetőjén keresztül juttatta el az előterjesztését, amelyben végiggondolva
a jövőbeni működés rendjét, arra a megállapításra jutottak, hogy a gondozási óradíjakat
célszerű lenne eltörölni. Kérem és javaslom az előterjesztés elfogadását.
Dusnoki Csaba polgármester: Mivel nő a létszámunk többletnormatíva igényelhető.
Természetesen ez a jövő évre vonatkozik.
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítást elfogadja-e?
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2009. (XII.17.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról szóló
9/2000.(V.15.) rendelet módosításáról
1. §
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(1)
személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról szóló 9/2000
(V.15.) Ök. számú rendelet 2. számú melléklet 1.) és 2.) pontjában a megállapított gondozási
óradíj az alábbiak szerint módosul:
(Házi segítségnyújtás)
„1.) Megállapított gondozási óradíj: 0,- Ft/óra
2.) Megállapított gondozási óradíj: 0,- Ft/óra”

2.§
(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dusnoki Csaba sk.
polgármester

dr. Botykai János sk.
jegyző

Tárgy: A 2009. évi közbeszerzési terv módosítása, kiegészítés
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót jegyőz úrnak.
Dr. Botykai János jegyző: A képviselő-testület a 33/2009-es képviselő-testületi határozatával
fogadta el a közbeszerzési tervét. A sikeres önkormányzati lobbi tevékenységnek
köszönhetően ki kell egészíteni a közbeszerzési tervet, tekintettel arra, hogy ténylegesen több
közbeszerzési eljárást indítottunk meg. Ismertetem az előterjesztést. Az elmondottak alapján,
kérem és javaslom az előterjesztés elfogadását.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 173/2009. határozat
Tárgy: A 2009. évi közbeszerzési terv módosítása, kiegészítés
Határozat
A képviselő-testület a 33/2009. számú határozatát (a 2009. évi közbeszerzési terv) az
alábbiak szerint egészíti ki és módosítja:
I) 1-2. és 5. pont (változatlan marad)
3. pont Belterületi utak teherbíró képességének javítása aszfaltozással
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4. pont Belterületi utak teherbíró képességének javítása aszfaltozással (DAOP
helyett Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány)
6. pont Belterületi utak teherbíró képességének javítása aszfaltozással (TEUT
pályázat)
7. pont Pedagógus továbbképzések és szaktanácsadói tevékenység (TÁMOP
pályázat Harta Nagyközség Önkormányzatával egy beruházási eljárással.)
II) A Képviselő-testület a 167/2009. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. december 31.
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2010. január 1.
Tárgy: Önkormányzati Környezetvédelmi Alapba átutalás
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: A KEOP-2009-6.2.0/A kódszámú, kerékpártároló című
pályázati kiírásra benyújtott pályázatunkban nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy az
alapban mekkora összeg áll rendelkezésre. Jelenleg az Alapban 0 Ft van, de a pályázat
elbírálása szempontjából előnyt jelent, ha elkülönített összeg áll rendelkezésre. Ezért javaslom
a képviselő-testületnek, hogy a Környezetvédelmi Alapba 50.000,- Ft-ot különítsen el,
ugyanis a hiánypótlást csak így fogadják el.
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 174/2009. határozat
Tárgy: Önkormányzati Környezetvédelmi Alapba átutalás
Határozat
A képviselő-testület a polgármester javaslatára Dunapataj Nagyközség
Önkormányzatának 12/2004. (IV.29.) sz. rendeletével létrehozott Önkormányzati
Környezetvédelmi Alapjába környezetvédelmi célokra 50.000,- Ft átutalását rendeli el.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009.december 31.
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
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A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2010. január 1.

Tárgy: TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0104 „Módszertani megújulás Dunapatajon” projekt
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Pályázatot nyújtottunk be a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében meghirdetett „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív
Intézményekben” című pályázati felhívásra, amelyen a pályázat kedvező elbírálásban
részesült. A pályázat megvalósításához kapcsolódóan szükséges meghatározni a projekt
megvalósításában részt vevők szervezeti struktúráját, feladat -és hatáskörét működésének
belső rendjét. Ennek megfelelően elkészült a projekt Szervezeti és Működési Szabályzata,
amely érvényessége a megvalósítás időtartamára – 2007.07.01-2010.08.31-ig – szól.
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 175/2009. határozat
Tárgy: TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0104 „Módszertani megújulás Dunapatajon” projekt
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a TÁMOP3.1.4/08/2-2008-0104
„Módszertani
megújulás
Dunapatajon”
projekt
projektmenedzsmentje által elkészített és alkalmazott Szervezeti és Működési
Szabályzatot, amelynek érvényessége a pályázat megvalósításának időtartamára szól.
A pályázat megvalósításának időtartama 2009. július 1-től 2010. augusztus 31-ig tart.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. augusztus 31.
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
projektmenedzsert (pénzügyi előadót)
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2010. január 1.
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Tárgy: A roma foglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: November 30.-i testületi ülésen döntöttünk arról, hogy
pályázatot fogunk benyújtani a roma foglalkoztatásra Kalocsával és Dunaszentbenedekkel
együtt, hiszen minimum 100 fő foglalkoztatásáról szól ez a pályázat. Azóta megjelent a teljes
dokumentáció a pályázat kiírásáról. A pályázat január 15-től június 15-ig teljes bér és
járulékot finanszírozza az alkalmazottaknak. A pályázat benyújtási határideje január 4. Ezzel
kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy az önerőben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
vállaljon szerepet, hiszen az ő társadalmi rétegüket szolgáljuk ki főként.
Dr. Botykai János jegyző: Ez egy meghívásos pályázat. December 22-én (kedden) fogunk
majd összeülni és felkészülni a pályázat összeállítására. A belső viszonyszámok alapján
illetve, hogy milyen kötelező eszközöket kell vállalni (munkaruha, védőeszköz) kedden fog
kiderülni.
Kocsis Károlyné képviselő: Akkor a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részt fog vállalni
ebben a pályázatban?
Dusnok Csaba polgármester: Merem remélni, hogy nemcsak a személyek kiválasztásában fog
részt venni, hanem anyagiakkal is be fog szállni ebbe a pályázatba, hiszen a kisebbségért
tesszük mindezt.
Kocsis Károlyné képviselő: Nem volt még tárgyalás erről?
Dusnoki Csaba polgármester: Ők azt szeretnék, ha teljes mértékben mi vállalnák ezt a
pályázatot.
Kiss István képviselő: Lehet tudni, hogy mit fognak ezek a fiatalok majd csinálni?
Dusnoki Csaba polgármester: A nyugdíjfolyósító intézetnek fognak segíteni, digitalizálnak és
scennelnek majd.
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 176/2009. határozat
Tárgy: Roma foglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtása
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a roma
foglalkoztatásra kiírt pályázati feltételeket és úgy dönt, hogy a pályázaton 20 fő
részvételével kíván részt venni Kalocsa, Dunaszentbenedek és Dunapataj települések
közös pályázatán, Kalocsa Város gesztorsága mellett.
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A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt, 670.000,- Ft értékben biztosítja,
továbbá biztosítja az elhelyezéshez szükséges önkormányzati helyiségeket és a
működéshez szükséges egyéb feltételeket és költségeket (internet, fűtés stb.)
A képviselő-testület felkéri a Kisebbségi Önkormányzatot, hogy a pályázat sikere
esetén az önerőből és az egyéb feltételek biztosításából vállaljon át költségvetése
terhére.
A képviselő-testület felkéri továbbá Kalocsa Város Önkormányzatát a pályázat
összeállítására és koordinálására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. január 4.
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
Cigány Kisebbségi Önkormányzatot,
Kalocsa Város Önkormányzatát,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. december 31.
Tárgy: Bizottsági előterjesztések
Tárgy: Polgármesteri Hivatal felújításához kiviteli terv megrendelése
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Gyuricza László a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát.
Dr. Botykai János jegyző: Az árat sajnos az is befolyásolta, hogy a villámvédelmi rendszerre
vonatkozóan a meglévő faanyagvédelemmel, illetve a szigeteléssel kapcsolatban is kellett
külön szakértőt bevonni.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 177/2009. határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal felújításához kiviteli terv megrendelése
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli
előterjesztését és úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal épületének felújításához
(LEADER pályázat) a Műemlékvédelmi Hivatal előírásai miatt szükséges kiviteli terv
elkészítéséhez az 550.000,- Ft+Áfa fedezetet, a 2009.évi céltartalékból biztosítja.
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A kiviteli terveket az Építészműhely Kft. (Kecskemét) készíti szaktervezők
bevonásával.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. december 31.
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2010. január 1.

Tárgy: Ifj. Fodor Lajos kérelme Attila utcából nyíló Köz
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk
határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 178/2009. határozat
Tárgy: Ifj. Fodor Lajos kérelme Attila utcából nyíló Köz
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Ifj. Fodor Lajos (Dunapataj,
Attila utca 20. szám alatti lakos) kérelmét, amely a lakóingatlanához vezető út
javítására, az út melletti vízelvezető árok készítésére, közvilágítás kiépítésére és az
ingatlan elől történő szemét elszállítására vonatkozott.
A képviselő-testület a következő feladatok elvégzésére kéri fel a Dunapataji
Településgazdálkodási Intézményt:
- az út állapotát évente kétszer tavasszal és ősszel ellenőrizze és a szükséges
munkálatokat (pl.: gréderezés, kátyúk feltöltése) végezze el.
- az Attila utcában a közcsatlakozásnál található árkot tisztítsa ki, illetve a
csatlakozásnál található növényzetet távolítsa el.
- járólapokból lehetőleg 80 cm széles járdát építsen ki. (Az ingatlanok
telekhatárainak vizsgálatát követően.)
- a hóeltakarítási munkák ezen útszakaszra is terjessze ki.
A képviselő-testület megállapította továbbá, hogy a közvilágítás ezen útszakaszon – a
megfelelő pályázati kiírás hiányában – nem kerül kiépítésre, tekintettel arra, hogy a
bekért árajánlat alapján annak költsége 1.785.000,- Ft+ Áfa lenne.
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Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézményvezető
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2010. január 1.
Tárgy: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (DTI) Gondozási Központja által
alkalmazott gondozási díj ingyenessé tétele
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk
határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 179/2009. határozat
Tárgy: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (DTI) Gondozási Központja által
alkalmazott gondozási díj ingyenessé tétele
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a DTI előterjesztését,
amelyben az intézményvezető kérte a testülettől, hogy engedélyezze a házi szociális
gondozás térítésmentes igénybevételét 2010. január 1-jétől 2010. november 30-ig.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a házi szociális gondozásért az ellátásban
részesülőknek fizetni nem kell. A képviselő-testület megállapítja, hogy ezen elv
kimondásával kedvező normatíva igénylési lehetőséget teremt az intézményegység
feladatait tekintve a belső feladatellátási átszervezést követően.
Ezen döntést az intézmény a 2010. évi költségvetése meghatározása során vegye
figyelembe.
(A képviselő-testület a díjra vonatkozó rendeletmódosítást elfogadta.)
Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézményvezető
Határidő: 2010. november 30.
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
Gondozási Központ vezetőjét,
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét,
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pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2010. január 1.

Tárgy:

A térségi Közigazgatási és Közszolgáltatási Informatikai
továbbfejlesztésének pályázatán részvétel (DAOP-2009-4.3.2.)

rendszerek

Előterjesztő: Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dr. Iván Katalin az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk
határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.
Dr. Botykai János jegyző: Regionális pályázati kiírások fognak megjelenni, illetve jelentek
meg januári beadási határidővel az informatikai rendszerek továbbfejlesztésére. Régionként
csak egy pályázat lehet nyertes. A szegedi önkormányzat a 100%-ban létrehozott társasága
által felel meg ennek a feltételnek. Eddigi érdeklődésünknek köszönhetően a Szegedi
alpolgármester úr keresett meg minket, hogy csatlakozzunk. Kérem és javaslom a határozattervezet elfogadását.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 180/2009. határozat
Tárgy:

A térségi Közigazgatási és Közszolgáltatási Informatikai
továbbfejlesztésének pályázatán részvétel (DAOP-2009-4.3.2.)

rendszerek

Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az un. ASP központhoz
csatlakozás lehetőségéről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy támogatja a
pályázathoz való csatlakozást.
A régiós pályázaton Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és ezáltal az
Önkormányzati RITEK Zrt. által működtetett rendszerhez való csatlakozást teszi
lehetővé pályázati nyertesség esetén Önkormányzatunknak.
A pályázati nyertesség esetén az Önkormányzatra jutó hasznok és költségek
figyelembevételével a Képviselő-testület ismételten döntést hoz.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a továbbiakban is kísérje figyelemmel a
csatlakozás lehetőségével kapcsolatos teendőket.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
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A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2010. január 1.

Tárgy: A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (DTI) Gondozási Központjának
szakmai programjának és házirendjének elfogadása
Előterjesztő: Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dr. Iván Katalin az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk
határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 181/2009. határozat
Tárgy: A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (DTI) Gondozási Központjának
szakmai programjának és házirendjének elfogadása
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja DTI Gondozási
Központja szakmai programját és házirendjét.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az intézmény Gondozási Központjáról a
működési engedélyt kiadó városközponti jegyző felkérésére és a szakmai munkát
felügyelő regionális szociális módszertani intézmény (Csongrád) ellenőrzéseket
folyatott, amely alapján a fenti dokumentumokat felül kellett vizsgálni.
A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt és a Gondozási Központ vezetőjét,
hogy a jövőben kísérje figyelemmel a további módosítások szükségességét és erre
irányuló igény estén ismételten terjesszenek elő módosítási javaslatokat.
Felelős: polgármester, Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
Dunapataji Településgazdálkodási Intézményvezetőt,
Gondozási Központ vezetőjét,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
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Határidő: 2010. január 1.
Kocsis Károlyné képviselő: A tájékoztatáshoz is hozzá lehet szólni?
Dusnoki Csaba polgármester: Természetesen.
Kocsis Károlyné képviselő: Örömmel vettem tudomásul, hogy végre egy szakszerű nádvágás
van kilátásban. Éppen ezért a nádvágással kapcsolatban annyi javaslatom lenne, hogy a terület
kijelölésénél vegyék szempontnak azt, hogy eddig mindig a strandtól a IX. utcáig volt, a IX.
utcától pedig soha sem volt nádvágás, így az itt található nád már teljesen elkorhadt. Éppen
ezért ezt a területet már semmi féleképpen nem szabad kihagyni.
A Kalocsai Rádió beadványát is örömmel fogadtuk. Tényleg praktikusabb lenne, ha a környék
híreiről, eseményeiről tájékozódhatnánk a televízió adása alatt.
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. A nádvágással kapcsolatban a
Kiskunsági Nemzeti Park által megadott paraméterek alapján vághatjuk a nádat, 20%-ot
minimum meg kell, hogy hagyjunk.
A második tájékoztatással kapcsolatban pedig a Pataj Tv-t meg fogjuk keresni, és majd
visszatérünk rá. Erről szavazni nem kell. Képviselő-társaim, akinek hozzászólása van az
kérem, tegye meg.
Dusnoki Csaba polgármester: Kérem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy fogadják el a
határozat-tervezetünket.
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 182/2009. határozat
Tárgy: Tulajdonosi állásfoglalás mozgóbolti, mozgóárusítási ügyek elbírálásához
Határozat
Dunapataj Nagyközség képviselő-testülete megtárgyalta 2009. június 25.-i és a 2009.
december 1-i ülésén a mozgóbolti, mozgóárusítási tevékenységek alapján fennálló jogi
helyzetet és az alábbi állásfoglalást bocsájtja ki:
A képviselő-testület a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai irányelv és a hatályos
magyar joganyag hatályba lépésével hatályon kívül helyezte a fenti két tevékenységi
fajtára vonatkozó korlátozásait, tiltásait.
A jelenlegi szabályozás szerint tehát a településen (ideértve az üdülőterületet is)
mozgóárusítási tevékenységet a településen üzlettel rendelkezők végezhetnek.
A mozgóbolti tevékenységgel kapcsolatban a képviselő-testület megállapítja, hogy
különböző típusú és székhelyű vállalkozások árusítási kezdeményezésre jelentkezik,
amely ciklikusan, de növekvő számot mutat.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a telephely szerinti jegyzőnek a helyi
települési jegyzőt is meg kell keresnie a működési engedély kiadásához. A jegyzői
hozzájárulás nem szakhatósági hozzájárulás így ezt a működési engedélyt hozó jegyző
nem köteles figyelembe venni.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az ilyen hozzájárulások kiadásakor a
jegyzőnek célszerű figyelembe venni a település adottságait is, különösen azt, hogy a
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település úthálózata a kétbeltelkes halmaz településre jellemzően alakult ki, amely azt
eredményezte, hogy forgalomtechnikai szempontból nem áll rendelkezésre szabályos
út- és burkolatszélesség, így a közúton, közterületen való árusítás alapvetően
balesetveszélyt jelent ezeken a szakaszokon.
A fentiek alapján mérlegelni szükséges a települési ellátottság vizsgálata mellett ezen
szempontokat is.
A képviselő-testület szükségét látja annak is, hogy a fenti tevékenységük alapján a
kereskedelmi engedélyt szerzők vegyenek részt a közteher-viselésben is, mivel a
telephellyel Dunapatajon nem rendelkező vállalkozásoknak iparűzési adó fizetési
kötelezettsége nincs a településen.
A képviselő-testület erre vonatkozóan rendeletmódosítást kezdeményez a napidíjakra
vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2010. január 1.

Közérdekű bejelentések:
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Én a szülőköz szólnék. A H1N1 oltással
kapcsolatban, azok a szülők, akik meggondolták magukat, kérem, hogy keressék fel Dr.
Wéber Éva doktornőt és beszéljék meg a lehetőségeket.
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen.
Nagy Gyula alpolgármester: Sokan jelezték a bukrosi szemétteleppel kapcsolatban, hogy a
földjeikre ráfolyik a csapadékvíz. A jegyző úr tájékoztatása alapján a rekultiváció még nem
fejeződött be, így majd csak ha a végéhez értünk, akkor lesz megoldva ez a probléma.
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Az emlékévről szeretnék
pár gondolatot mondani. A képviselő-testület emlékévnek nyilvánította ezt az évet. 2009.
február 15-én Sólyom László látogatott el hozzánk. 2009. június 20-án Magyar Örökségi díj
átadására került sor. 2009. június 21-én került megrendezésre a Dunapataji Gyásznap.
Valamint 2009. december 9-én a Köztársasági Elnöknél állófogadáson vettünk részt, ahol
megköszönte az eddigi tevékenységeinket. Mindezek az események tették még színesebbé
településünk életét. Örülök, hogy mindezen események résztvevője lehettem.
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítéseket. Mindenkinek Áldott,
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok. Több tárgy
nem lévén a képviselő-testületi ülést berekesztem.
Kmf.
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Dusnoki Csaba
polgármester

Dr. Botykai János
jegyző

