
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 1-jén tartott rendkívüli  
ülésén.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem.

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

Távollévő képviselő: Kiss István, Nagy Jenő Zoltán

Dusnoki  Csaba  polgármester: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja  az  ülés 
határozatképességét, 10 fő, ismerteti a napirendet, és az ülést megnyitja. 

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet:

N A P I R E N D

1.) DAOP-2008-4.1.3.A.B  pályázat  benyújtása  a  művelődési  ház  infrastrukturális 
fejlesztésére

2.) Kovács és Társa Kft. apartman ház építési projektje

3.) Egyebek

1. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: DAOP-2008-4.1.3.A.B  pályázat  benyújtása  a  művelődési  ház  infrastrukturális  
fejlesztésére

Előterjesztő: polgármester
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  Dél-alföldi  Operatív  Program  keretében  „szociális 
alapszolgáltatások,  gyermekjóléti  alapellátások  és  közösségi  terek  infrastrukturális 
fejlesztése”  címmel  pályázatot  írtak  ki.  A  művelődési  ház  alsó  szintjének  külső-belső 
felújítására nyújtanák be pályázatot.  A pályázat keretében 50.000.000 Ft-ra lehet pályázni. A 
pályázathoz szükséges önerőt  a 2008. évi általános tartalék terhére biztosítjuk.  A pályázat 
előkészítéséhez és az ahhoz szükséges szakmai program megírásához igénybe vennénk a HBF 
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Hungaricum Kft.  szolgáltatását  bruttó  444.000  Ft  értékben.  Ebből  144.000  Ft  a  pályázat 
elkészítésének  díja  és  300.000  Ft  a  szakmai  program elkészítése.  Átadom a  szót  Kocsis 
Károlynénak. 

Kocsis Károlyné képviselő: A művelődési házzal kapcsolatban volt egy előzetes koncepció, 
amelyben egészen másról volt szó. A művelődési ház jelenlegi állapotában, elosztásában nem 
funkcióképes.  Ekkora  épületet  nem hiszem,  hogy ki  tudunk használni,  illetve  működtetni 
tudunk  energiával.  Arról  volt  szó,  hogy a  korszerűtlen  lapos  tető  és  a  felső  rész  helyett 
nyeregtető lesz. Most pedig a földszint felújításáról beszélünk. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Ekkora  épületnél  az  50.000.000  Ft  nem  sok  mindendre 
elegendő. 

Kocsis Károlyné képviselő: Azt kellene eldönteni, hogy szükség van-e a nagy előcsarnokra és 
a  presszóhelyiségre?  Arról  beszéltünk,  hogy  a  nagyteremre  szükség  van,  amelyet 
többfunkciós teremként, pl. tornacsarnokként is lehetne hasznosítani. Az emeletre miért van 
szükség? A könyvtár jelenleg nagyon jó helyen van. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Jelenleg  az  alsó  szint  felújítását  szeretnénk  megoldani.  A 
pályázat beadási határideje augusztus 15. Nincs idő arra, hogy újabb koncepciót dolgozzunk 
ki  a  művelődési  házzal  kapcsolatban.  A  pályázat  feltételei  között  szerepel  az,  hogy 
akadálymentesnek  kell  lennie  a  felújítandó  épületnek.  A művelődési  ház  átalakítása  több 
százmillió forint lenne. 

Kocsi Károlyné képviselő: Az alsó szintet, úgy ahogy van, a jelenlegi terekkel, újítjuk fel? 

Dusnoki Csaba polgármester: 50 millió Ft-ból nem tudjuk az egész alsó szintet  felújítani. 
Ebből az összegből a színházterem felújítását, illetve az épület akadálymentesítését és egyéb 
belső munkákat tudunk megvalósítani.

Kocsis  Károlyné  képviselő: A képviselő-testület  lépéshátrányban  van,  mert  a  művelődési 
házzal  kapcsolatban  nem  alakult  ki  egy  határozott  koncepció.  A  művelődési  házat 
használhatóvá, működtethetővé kell tenni. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Szabó Lászlónak. 

Szabó László képviselő: Az épület elektromos hálózata nagyon rossz, azt mindenképpen fel 
kell  újítani.  Ha  a  jelenlegi  pályázattal  az  elektromos  hálózatot  fel  tudjuk  újítani,  az  egy 
későbbi  átalakításnak  is  csak  hasznára  válik.  Kíváncsi  vagyok  arra  a  közművelődési 
funkcióra, amit a pályázat kapcsán leírnak. 

Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót alpolgármester úrnak. 

Nagy Gyula alpolgármester: A művelődési ház színháztermének, nyílászáróinak felújítására 
szükség  van  ahhoz,  hogy  használható  állapotban  legyen  az  épület.  Ezzel  a  pályázattal 
elnyerhető pénz erre talán elegendő lesz. 

Kocsis Károlyné képviselő: Jó lett volna átgondolni, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Nem 
mindegy, hogy mekkora teret látunk el energiával.
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Kothencz József képviselő: Ez a pénz csak arra lesz elég, hogy a villanyvezetéket átépítsük, 
és a nyílászárókat kicseréljük. A belső terek kialakítása ettől sokkal kisebb volumenű dolog. 

Szabó László képviselő: Úgy gondolom, hogy a művelődési ház generális átalakítása az én 
életemben  már  nem  fog  megtörténni.  Nem  merjük  kimondani,  hogy  erre  az  épületre  a 
jelenlegi állapotában, méretében nincs szükség. 

Dusnoki Csaba polgármester: Ezzel a pályázattal állagmegóvást tudnánk megvalósítani. Ne 
szalasszuk ezt a pályázati lehetőséget, mert lehet, hogy ezután teljesen más jellegű pályázatok 
lesznek. Jelenleg arra van lehetőség, hogy az alsó szintet felújítsuk. Átadom a szót a jegyző 
úrnak. 

Botykai János jegyző: Volt koncepció nem is egy. Volt építési engedélyes felújításra is és 
címzett  támogatásra  is.  Makett  is  készült.  Az  épület  pályázattal  történő  külső  felújítását 
követően  a  belső  teret  úgy  lehet  alakítani,  ahogy  akarjuk.  Többek  között  az  épület  két 
oldalfalát a lelógó vezetékekkel együtt fel lehetne újítani ezzel a pályázattal. Az elkövetkező 
két évben nem lesz címzett támogatás új beruházásokra. A jelenlegi pályázattal elnyerhető 50 
millió Ft az alsó szinten lévő helyiségeknek a minőségi felújítására elegendő. Javaslom, hogy 
vegyünk részt a pályázaton. 

Kocsis Károlyné képviselő: Javaslom, hogy az Oktatási Bizottság ülésén foglalkozzunk még a 
művelődési ház helyzetével.

Gyuricza László képviselő: Ez a pályázat rendkívül kedvező, hiszen 10%-os önerő kell hozzá. 
Támogatom a pályázaton való részvételt. 

Járdi  József  képviselő: A  90%-os  támogatás  nagyon  jó.  A  gazdaságban  a  40%-os 
támogatásnak is nagyon örülünk. 

Dusnoki Csaba polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozat-tervezetet. A határozat-
tervezetben szereplő önerő összege a pályázat elkészültét követően még csökkenhet, de több 
nem lehet. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásával egyetért-e? 
   
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 111/2008. határozat

Tárgy: DAOP-2008-4.1.3.A.B  pályázat  benyújtása  a  művelődési  ház  infrastrukturális  
fejlesztésére

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete pályázatot  nyújt be a Dél-
alföldi  Operatív Program keretében kiírt  „Szociális  alapszolgáltatások,  gyermekjóléti 
alapellátások  és  közösségi  terek  infrastrukturális  fejlesztése”  DAOP-2008-4.1.3.A.B. 
kódszámú pályázati felhívásra. 

A  pályázat  célja:  a  pályázattal  lehetőség  nyílik  Dunapatajon  a  művelődési  ház 
infrastrukturális fejlesztésére, azaz külső-belső felújítására. 
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A pályázat teljes költsége: 46.291.446,-Ft + Áfa = 55.549.735,-Ft

Ebből az igényelt támogatás
a teljes költség 90%-a: 41.662.301,-Ft + Áfa = 49.994.761,-Ft
Az önerő:                                         4.629.145,-Ft + Áfa =   5.554.974,-Ft

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

A képviselő-testület azonnali beszedési megbízást ad a pályázat kiírónak a pályázattal 
összefüggő teljesítésekre vonatkozóan.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez és az ahhoz 
szükséges  szakmai  program  megírásához  vegye  igénybe  a  HBF  Hungaricum  Kft. 
szolgáltatását bruttó 444.000,-Ft értékben. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
további intézkedéseket tegye meg. 

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

2. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: Kovács és Társa Kft. apartman ház építési projektje

Előterjesztő: polgármester 
                    (írásbeli előterjesztés csatolva)

Dusnoki Csaba polgármester: Kérelemmel  fordult  az önkormányzathoz a Kovács és Társa 
Kft.,  aki  apartman  házakat  építene  a  szelidi  szolgáltatóház  helyén.  Az  ezzel  kapcsolatos 
tervrajzok rendelkezésünkre állnak. Ahhoz, hogy építési engedélyt kapjon a kft., szüksége van 
parkolókra. A kft. az önkormányzati tulajdonú 4083 hrsz-ú területből 480 m2 területet szeretne 
jelképes 1 Ft-ért  megvásárolni  az önkormányzattól.  Ezért  cserébe a  szolgáltatóház mögött 
lévő konténeres  WC-t  elbontaná,  helyette  újat  építene,  és  zuhanyzókat  létesítene  cca.  6,8 
millió Ft értékben, amelyek a kft. tulajdonában maradnának. A kft. a WC-t és a zuhanyzókat 
felajánlja az önkormányzatnak ingyenes használatra korlátlan ideig.

Nagy Gyula alpolgármester: Javaslom, hogy határozott időre ajánlja fel a használatot, például 
99 évre. 

Dusnoki Csaba polgármester: A parkoló ügyében kellene döntést hoznunk. 
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Kocsis Károlyné képviselő: Mely területet kéri a kft?

Dusnoki Csaba polgármester: A szolgáltatóház előtti, illetve a KAGE előtti területet, és ott 
létesítene parkolót.  A parkoló közcélú, de az apartman ház vendégeinek használatára épül 
elsősorban. A tervek kész vannak, a hatóságokhoz be vannak adva a kérelmek. A kft. 2009. 
május 31-ig szeretné a beruházást megvalósítani. 

Kocsis Károlyné képviselő: Ezzel a 480 m2 területtel mi nem tudunk mit kezdeni. Szerintem 
ez egy jó ajánlat.

Nagy Gyula alpolgármester: Azt kell lefixálni, hogy hosszú távú használatunkban legyenek a 
zuhanyzók és a WC. 

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

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 112/2008. határozat 

Tárgy: Kovács és Társa Kft. Apartmanház projekt és közcélú zuhanyzó, WC, mosdó építési 
ügye

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Kovács és Társa Építőipari 
Kft.  (6300  Kalocsa,  48-as  utca  54.)  egykori  szolgáltatóház  ingatlanán  a  benyújtott 
tervek  alapján  felépítendő  Apartman  ház  projektjét  és  az  ahhoz  kapcsolódó  egyéb 
fejlesztési elképzeléseket. 
A képviselő-testület támogatja a projekt megvalósításához csatlakozó fejlesztéseket az 
önkormányzati strand területén és az ingatlan előtti közterületen. 
A  képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  strandon  a  közcélú  zuhanyzó  és  WC-mosdó 
építmény  megvalósításához  tulajdonosi  hozzájárulását  megadja  az  alábbi  feltételek 
mellett:

- az építmény megvalósításának határideje 2010. május 31.
- a Kovács és Társa Kft. az épület fennállása idejére viseli a fenntartás valamennyi 

(víz, villany, szippantás, karbantartás, felújítás stb.) költségét és biztosítja az épület 
ingyenes használatát 99 évre

- az épület téliesítését biztosítani kell
- a nyitott felületeken védőhálót vagy rácsot kell elhelyezni a falazat és a tető között

A képviselő-testület  úgy dönt,  hogy az ingatlan (4083/6 hrsz.)  előtti  4083/5 hrsz-ú  
1193 m2 terület megosztását engedélyezi 1 db cca. 480 m2-es és 1 db cca. 713 m2-es 
ingatlanra az alábbi feltételek mellett:
- a telek méreteket helyszíni kitűzést követően kell megállapítani, majd a megosztási 

vázrajzokat  elkészíteni  és  jóváhagyatni  figyelembe  véve  azt,  hogy  a  kerékpárút 
rézsűjét nem lehet az út területéhez csatolni

- a vázrajzok jóváhagyása során a cca. 480 m2-es területet  forgalomképes területté 
kell minősíteni a 24/2005.(XI.28.) sz. ök. rendeletet (vagyonrendelet) módosítva
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- az így kialakított területen a Kovács és Társa Kft. közcélú parkolót létesít (20 db), 
amely elsődlegesen az apartmanház vendégeinek kiszolgálását látja el

- a parkoló kialakítás valamennyi költségét a Kovács és Társa Kft. viseli
- a Kovács és Társa Kft. biztosítja az önkormányzat  4083/4 hrsz-ú „szakszervezeti 

üdülője” szennyvízgyűjtéséhez szükséges új műtárgy megépítését vagy a szennyvíz 
elhelyezését

- a fenti feltételek teljesítése esetén a Kovács és Társa Kft. nyilvántartott  40 Ft/m2 

bruttó áron megvásárolhatja a kialakított 480 m2 nagyságú területet. (19.200 Ft)
- a Kovács és Társa Kft. készíti el az ezen határozatban foglalt feltételeket rögzítő 

megállapodásokat (szerződéseket), nyilatkozatokat

Az  ingatlan  (apartman  ház)  esetleges  elidegenítése  vagy  továbbértékesítése  esetén 
annak mindenkori tulajdonosának biztosítania kell az önkormányzat ezen határozatában 
rögzített feltételeket. 

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  további  intézkedések  (nyilatkozatok, 
aláírások, szerződéskötés stb.) megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. május 31. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. augusztus 15.

3. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: Egyebek

Tárgy: Ady Endre utcai árok kiépítéséhez területcsere

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki Csaba polgármester: Az Ady utcai árokrendszerrel kapcsolatban annyi tájékoztatást 
adnék,  hogy  a  földhivatali  eljárásnak  vége.  Baloghék  két  területet  kérnek  azért,  hogy 
hozzájáruljanak az ároképítéshez. Az egyik az Ordasi úti volt ÁFÉSZ bolt területe, amely  
302 m2 nagyságú, beépítetlen terület; illetve a kerékpárút kapcsán Fias Jánostól megvásárolt, 
Újhelyi utcában található 421 m2 területet. Kérik még továbbá, hogy az átírást, az illetéket és 
az ügyvédi költségeket mi fizessük meg. 

Gyuricza László képviselő: Mi van a másik oldalon? 

Dusnoki Csaba polgármester: Hozzájárulnak ahhoz, hogy az árkot megépítsük. Valahogy el 
kell jutnunk odáig, hogy megoldjuk az Ady utcai vízelvezetést. A kérelemmel kapcsolatban 
szeptemberben döntést kell hozni. 
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Gyuricza László képviselő: Az Ordasi úti telek a mi számunkra értéktelen. Alkudozni kellene 
velük. 

Dusnoki Csaba polgármester: Már többször tárgyaltam velük, jelenleg ez az ajánlatuk, amit 
ismertettem. Javaslom, hogy adjuk oda a két telket, az illetéket és az átírást viszont fizessék ki 
ők.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 113/2008. határozat

Tárgy: Balogh István és neje kérelme az Ady Endre utcai árok megépítése kapcsán

H a t á r o z a t

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  polgármester  szóbeli 
előterjesztését  az Ady Endre utcai árok megépítése érdekében Balogh István és neje 
Dunapataj, Ady Endre u. 32. sz. alatti lakosokkal folytatott egyeztetésről.  
A  képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  Balogh  István  és  neje  tulajdonát  képező 
Dunapataj,  2733  hrsz-ú  ingatlan  használati  és  térképészeti  hibáinak  kompenzálása 
érdekében a geodéziai kitűzésnek megfelelő nyomvonalon történő ároképítés érdekében 
az önkormányzat tulajdonát képező Dunapataj, 2477 hrsz-ú, 302 m2 nagyságú, Ordasi út 
49.  sz.  alatti,  beépítetlen  terület  művelési  ágú  és  a  Dunapataj,  916  hrsz-ú,  421  m2 

nagyságú,  beépítetlen  terület  művelési  ágú  területek  tulajdonjogát  átengedi  Balogh 
Istvánnak és nejének.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog bejegyzés és az 
illetékfizetésre vonatkozó kérelem kapcsán képviselje az önkormányzat álláspontját és 
szükség esetén kössön egyezséget a kérelmezőkkel, valamint a szükséges okiratokat írja 
alá.

A  képviselő-testület  ezen  megállapodás  alapján  az  érintett  2733  hrsz-ú  terület 
vonatkozásában  is  a  vízelvezetési  szolgalom  bejegyzését  kezdeményezi  az  árok 
nyomvonalában lévő többi ingatlanhoz hasonlóan.
A képviselő-testület a fenti egyezség megkötését követően az engedélyezett terveknek 
megfelelően kívánja megvalósítani  a beruházást és a további ingatlan-nyilvántartásra 
(telekhatárok),  használatra  vonatkozó  tulajdonosi  észrevételekkel,  megjegyzésekkel 
kapcsolatosan hatáskörét illetően minden vitát rendezettnek tekint. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. október 31. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. augusztus 15. 
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Tárgy: Útfelújítási pályázat közbeszerzése

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki Csaba polgármester: Az útfelújítási pályázaton 20 millió Ft-ot nyertünk. Azt kellene 
eldönteni, hogy a beruházás kapcsán nyílt közbeszerzési eljárás legyen vagy meghívásos? A 
meghívásos eljárás azt jelenti, hogy három ajánlatot kérünk be, és azok közül választunk.  A 
tervező a szikkasztó árkok kiépítését is betervezte ebbe a pályázatba, amelyet a pályázat nem 
támogat. Átadom a szót a jegyző úrnak. 

Botykai János jegyző: A közbeszerzési törvény 40.§-ában van egy olyan „gumiszabály”, amit 
nagyon jól lát a jogalkotó és a jogalkalmazó is. Ez három feltételt takar. Az egyik feltétel az, 
hogy a közbeszerzési értéknél meg kell becsülni, hogy milyen beruházási értékről van szó. Ezt 
egy  költségvetési  éven  belül  össze  kell  adni.  Ha  ezek  az  összegek  elérik  a  különböző 
értékhatárokat, akkor derül ki, hogy melyik rezsimben kell a közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
Van egy olyan szabály is, hogyha valaki pl. májusban építkezik, és következő év áprilisban is 
építkezik, akkor nem költségvetési évben kell az értékhatárt megállapítani, hanem 12 hónap 
távlatában. Tehát ez is tovább szigorította a közbeszerzési szabályozást. A harmadik feltétel 
pedig  az,  amikor  a  beruházás  rendeltetése  azonos  vagy  hasonló,  illetőleg  felhasználásuk 
egymással közvetlenül összefügg. A mi esetünkben van egy 135 millió forintos kerékpárút 
építés, illetve a jelenlegi útépítés. A probléma ott kezdődik, hogy ez a két beruházás azonos-e 
vagy  hasonló-e.  Erre  a  helyzetre  nem  találtunk  egyetlenegy  jogesetet  sem,  amikor  két 
beruházás besorolását kell elvégezni ezen harmadik szempont alapján. Információink szerint 
többféle kialakult gyakorlat létezik. 

Nagy Gyula alpolgármester: Javaslom, hogy vállaljuk fel a kockázatot és a meghívásos eljárás 
mellett döntsünk. A meghívásos eljárásban nagyobb a mozgásterünk. 

Botykai János jegyző: A meghívásos eljárás során három árajánlatot kell kérnünk. 

Dusnoki  Csaba  polgármester: Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  a  meghívásos 
eljárással egyetért-e? 

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 114/2008. határozat

Tárgy: Útfelújítások közbeszerzése (Nap, Sport és az 51-es és a Zrínyi utca közötti utcák)

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tárgyi beruházás kapcsán a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (kbt.) 40.§ (2) bek. alapján a kbt. VI. 
fejezete szerinti eljárást folytatja le, figyelembe véve a 2007. évi költségvetésről szóló 
CLXIX. tv.  91.§ (1) bekezdése szerinti  értékhatárokat.  A képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  a  környező  településeken  működő  vállalkozások  közül  hármat 
kérjen fel ajánlattételre és a legjobb ajánlatot tevővel kösse meg a mielőbbi kivitelezés 
érdekében a szerződést. 

Felelős: polgármester
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Határidő: 2008. december 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
műszaki ügyintézőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2008. augusztus 15. 

Dusnoki Csaba polgármester: Kérdezem, hogy a Pataji Ősz rendezvényen legyen-e tüzijáték? 
A tavalyi rendezvény alkalmával nem volt tüzijáték. 

Kocsis Károlyné képviselő: Javaslom, hogy ne legyen tüzijáték.

Dusnoki Csaba polgármester: Az idei rendezvényen az „Indul a bakterház” című előadást 
fogják eljátszani a művelődési házban 450.000 Ft értékben.

Nagy Gyula alpolgármester: Az előadás kivetítését meg kellene szervezni, mert nem fognak 
beférni a nézők művelődési házba. 

A  képviselő-testület  egyhangú  10  igen  szavazattal  egyetért  azzal,  hogy  a  Pataji  Ősz 
rendezvényen ne legyen tüzijáték.

Tárgy: Oyteni delegáció fogadása

Előterjesztő: polgármester

Dusnoki Csaba polgármester: Az oyteniek felhívták a jegyző urat, hogy szeretnének a Pataji 
Ősz rendezvényre jönni. Azt kellene tisztázni, hogy tudjuk-e fogadni a delegációt, illetve hány 
főt tudunk fogadni. Kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon döntést ez ügyben. 

Botykai János jegyző: Valószínűleg repülőgéppel jönne a delegáció. 

Kocsis Károlyné képviselő: Hány fő szeretne jönni? 

Dusnoki Csaba polgármester: Még nem tudjuk, lehet, hogy 25 fő. 

Nagy  Gyula  alpolgármester: Amikor  a  dunapataji  delegáció  utazott  Oytenbe,  akkor  az 
oyteniek határozták meg az időtartamot? 

Dusnoki Csaba polgármester: Ők szombattól vasárnapig határozták meg az időtartamot, de mi 
keddtől vasárnapig voltunk kint. 

Nagy Gyula alpolgármester: Javaslom, hogy határozzuk meg az időtartamot.  

Dusnoki Csaba polgármester: A Pataji Ősz hetén, keddtől vasárnapig jó lenne-e az időtartam? 
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Kocsis Károlyné képviselő: Szerintem szűkítsük a kört, és csak a település vezetősége jöjjön. 
Határozzuk meg a létszámot. A delegáció elhelyezése nem jelent gondot, mert a Holdfény 
kempingben kerülnének elszállásolásra, ugye? 

Dusnoki  Csaba  polgármester: A  Holdfény  kempingben  lévő  két  faházban  kerülnének 
elszállásolásra.  Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  egyetért-e  azzal,  hogy  az  oyteni 
delegáció Dunapatajra látogasson?

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Szám: 115/2008. határozat

Tárgy: Oyteni delegáció fogadása 

H a t á r o z a t

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pataji Ősz rendezvényre 
(szeptember 12-14.) egy kisebb létszámú testvértelepülési delegációt fogad. 
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a  vendéglátással 
kapcsolatos teendőket lássa  el,  és az ehhez szükséges  döntéseket  (utazás,  élelmezés, 
szállás, programok) az oyteniek visszaigazolása függvényében hozza meg. 

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

Dusnoki  Csaba  polgármester: Tekintettel  arra,  hogy  a  legutóbbi  lakáshirdetési  pályázat 
eredménytelennek  tekinthető  (a  kijelölt  bérlő  visszavonta  igényét),  így  a  mai  nappal  új 
hirdetményt  tettem közzé a  lakásrendelet  alapján.  Kérem, hogy a  képviselő-testület  vegye 
tudomásul, és majd döntsön a kijelölésről. 

A  képviselő-testület  egyhangú  10  igen  szavazattal  tudomásul  vette  a  polgármester 
bejelentését. 

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

Kmf.

Dusnoki Csaba Botykai János 
polgármester jegyző


