
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. április 23-án tartott ülésén. 
 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. 
 
 
Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin (később érkezett), Kiss István, Kocsis 

Károlyné, Kothencz József, Nagy Gyula, Nagy Jenő Zoltán, Schill Tamás, 
Szabó László képviselők 

   Dusnoki Csaba polgármester 
   dr. Botykai János jegyző 
 
Távollévő képviselők: Járdi József, Szamosközy Tamás  
 
 
Meghívottak: Benkó Józsefné óvoda vezető 
 Botykai István mezőőr 
 Dávid János Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény intézményvezető 
 Fiar László Dunapataji Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja 
 Katona József Dunapataji Sporthorgász Egyesület elnöke 
 Köteles Gyuláné közterület-felügyelő 
 Schill Mátyás Dunapataji Községi Sportegyesület elnöke 
 Szigeti Sándor Vagyon- és Életvédelmi Egyesület elnöke 
 Sztojanovics Istvánné pénzügyi és gazd. csoportvezető 
 Varga István közrendvédelmi osztályvezető, Kalocsai Rendőrkapitányság 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 9 fő, ismerteti a napirendet, és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az 
egyebek napirendi pont kiegészítésére a következők szerint: az árnyas kemping bérbeadásával 
kapcsolatos szerződés módosítása, a ”Szittyó” téri nyilvános strand WC-k megközelítéséhez 
járda építése, valamint a DAOP-2007-4.2.1/2F „Együtt-egymásért a Duna-menti Közoktatási 
Társulásban” című pályázat önrészének kiegészítése. Javasolja, hogy a nyilvános képviselő-
testületi ülés után zárt ülés tartására kerüljön sor, a DKT-val kapcsolatos névtelen levél 
ügyében.    
 
Egy tájékoztatást is szeretnénk meghallgatni a DARFÜ részéről, akik a kerékpárút építés 
elszámolásának iratait ellenőrzik. 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 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.) Közrend, közbiztonság helyzete 
 
3.) Tájékoztató a dunapataji Sporthorgász Egyesület munkájáról 
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4.) A település sporthelyzetének értékelése 
 
5.) A 2009. évi térítési, bérleti díjak megállapítása 
 
6.) Egyebek 
 - A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása  
    (sportkoncepció és pályázat benyújtása) 

 - A közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata, intézkedési terv elfogadása 
 - Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 - Árnyas kemping bérbeadásának megtárgyalása 

 - Szelidi tó”Szittyó” téren található nyilvános strand WC-k megközelítéséhez 
járda építése 

 - DAOP-4.2.1/2F „Együtt-egymásért a Duna-menti Közoktatási Társulásban” 
című pályázat önrészének kiegészítése 

 
 
 

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 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Elsősorban az 51-es út építésével kapcsolatban szeretnék 
tájékoztatást nyújtani. Mint láthatjuk a héten elkezdődtek a hartai bevezető szakasz felöl a 
szélesítési munkák, amelyek a Rákóczi utca bejáratáig illetve útcsatlakozásáig fognak 
elkészülni mintegy 7,5 m szélességben. Jövő hétre tervezzük, a Kalocsa felöli szakasz 
bővítését, 50-70 m hosszban, 7,5 m szélességben. Továbbá a körforgalmi csomópontokban 
tovább folynak a közműépítések. Örömmel értesítem Önöket, hogy a víz és a gáz közmű 
kiváltása, élő lekötése megtörtént, valamint műszaki átadására és átvételére is sor került. Így 
az akadályok sikeresen elhárultak. A villamos hálózat, a kábel tv és a telefonközmű kiváltása 
folyamatos. Vélhetően a befejezés 2009. május első hete, tehát május 5-6-án ezek is átadásra 
kerülnek, ha az időjárás kedvezően alakul. Tehát 2009. május 12. környékén megkezdődhet a 
körforgalomnak a kiépítése is, mind a szelidi, mind pedig a hartai kereszteződésben. Kérjük a 
lakosság megértését, türelmét, hiszen ezek a munkák értünk is készülnek. Sajnos technikai 
problémák miatt akadozik az 51-es út építése, de minden kapcsolatunkat felhasználjuk, annak 
érdekében, hogy az akadályok minél hamarabb elháruljanak, és ez az útszakasz megépüljön 
még az idei évben. Reményeink szerint a projekt megvalósítását nem fogja akadályozni 
semmi és meg fog valósulni.  
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Pályázatot nyertünk egy közfoglalkoztatás-szervező munkába állítására, közel 2.000.000. Ft 
értékben. Vagyis a teljes 8 órás munkabért és járulékait a Magyar Államkincstár állja.  Így 
egy regisztrált munkanélkülivel kevesebb van Dunapatajon, mivel előfeltétel volt, hogy csak 
regisztrált munkanélkülit vehetünk föl erre a feladatra. Tehát a munkára felvett személyt 
ingyenesen tudjuk foglalkoztatni 2010. március 31-ig. 
 
Elindultak a Gondozási Központ felújítási munkálatai. Kérjük az idősek türelmét, a munka 
befejezéséig, hiszen a munkálatok elsősorban ő értük történnek. A Béke téri járdát lezártuk, 
mivel az állványzatot a tetőhöz és a fal színezéséhez fel kellett, hogy állítsuk. Itt kérjük az 
erre közlekedő gyalogosokat, kerékpárosokat, hogy vigyázzanak, nehogy balesetet 
szenvedjenek. Bízunk benne, hogy május 31-ig, vagyis Pünkösdig, át tudjuk adni a felújított 
Gondozási Központunkat, 15 millió Ft értékben.   
 
Továbbá feltételes közbeszerzést írtunk ki az iskola pályázat 2. fordulójának benyújtásával 
egyidejűleg, amelyet Bajnai Gordon, mint miniszter, gazdasági miniszterként határozott meg 
részünkre. Ez a pályázat 2 fordulós, nyílt közbeszerzési eljárás, az 1. fordulóban lehetett 
jelentkezni és ott a jelentkezők alkalmasságát vizsgáltuk. Vagyis hogy alkalmas-e ilyen 
építési feladat elvégzésére a pályázó. Ennek a határideje lejárt április 7-én, és ezen a héten 
hétfőn az 1. fordulót a következő végeredménnyel zártuk: 6 jelentkező adata be a 
jelentkezését az építésre. Mind a 6 jelentkező eredményes pályázatot adott be. Így mind a 6 
pályázó konkrét pályázatot adhat be a konkrét építési munkákra jövő héttől. Az iskolai 
pályázat kapcsán, több soron tárgyaltam a pénzügyi bizottság elnökével, alpolgármester úrral, 
az oktatási bizottság elnökével, a DKT igazgatójával a pályázat kimeneteléről. Bízunk benne, 
hogy az a több mint 100 milliós beruházás még ebben az évben elkezdődhet 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót.  
 
 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átruházott hatáskörömben 20.000 Ft átmeneti segélyt 
biztosítottam, élet- és egészségügyi helyzetre tekintettel az elmúlt hónapban.  
Az Ordasi út 9/b lakás - amelyet dr. Tóth Mónika háziorvosunk bérel - bérleti idejét 
meghosszabbítottam 2010. április 30-ig.  
A Vasút út 19. szám alatti lakás bérleti idejét - amelynek a bérlőjét kijelöltük, Kőszeg János 
személyében, az elmúlt testületi ülésen - 2009. április 30-ig meghosszabbítottam a jelenlegi 
bérlővel, hogy új lakhatási feltételt találjanak, és ki tudjanak május 1-re költözni.  
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy március 28-án 1 nap, április 10 és 14. között két 
nap szabadságon voltam. Jelenleg 13 nap maradvány szabadságom van a tavalyi évből. 
Kérem a testületet, hogy július 31-ig engedélyezzék a tavalyi szabadság kivételét.  
 
Az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnök asszonyának távollétében ismertetem a bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseit. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e? 
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A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
 
 
2. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Közrend, közbiztonság helyzete 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mielőtt Osztályvezető Urat felkérném az értékelésre, hadd 
emeljek ki egy-két gondolatot. Köztudott, hogy a közbiztonsági helyzetről milyen hírek 
vannak Magyarországon, és azt is tudjuk, hogy milyen irányba halad a közbiztonság.  
Mindezek ellenére Dunapatajról ez nem mondható el. Remélhetőleg az elkövetkezendő 
időszakban sem változik majd ez a helyzet. Megköszönöm a rendőrség munkáját és bízom 
benne, hogy az eddigi tevékenységük mindenki számára elfogadható.  
 
Varga István r.százados úr: Köszöntöm a képviselő-testületet, a meghívottakat és a kábel 
televízió nézőit. Úgy tudom, hogy a beszámolónkat minden képviselő megkapat. Annyit 
kívánok hozzá tenni, ehhez a beszámolóhoz, hogy köszönjük a dicsérő szavakat, ez nem csak 
a rendőrség munkáját tükrözi, hanem a falu törvénytisztelő lakosságának a segítségét is. Nem 
csak az információkat köszönöm, hanem a segítő hozzáállást, és természetesen azt az anyagi 
támogatást, amit a rendőrség kap az önkormányzat részéről. Arra kért a megyei vezetés 
minket, hogy térképezzük fel az önkormányzatok hozzáállását, a tekintetben, hogy a 
rendőrség informatikai hátterét hogyan tudná fejleszteni, hogyan tudnának segítséget nyújtani. 
Patajra vonatkozóan minden meg van teremtve. A 2008-as évre vonatkozóan hadd mondjam 
el, hogy a kalocsai rendőrség súlyos személyzeti és anyagi nehézségekkel küszködött.  Ilyen 
probléma Dunapataj tekintetében nem volt, a létszámot meg tudtuk tartani. Remélem, hogy 
jövőre is hasonlóan szép eredményekről tudunk majd beszámolni. Köszönöm a képviselő-
testületnek, és a törvénytisztelő polgároknak azt a segítséget, amit a Dunapataji KMB csoport, 
illetve a kalocsai rendőrkapitányság állományvezető kapott. Csak ennyi kiegészítést szerettem 
volna. Köszönöm szépen. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük Varga István százados Úr kiegészítését.  
 
Kocsis Károlyné képviselő: Mikor megnéztem a beszámolót, láttam, hogy első helyen áll a 
közbiztonság. Ezek az adatok meglepően jók, annál is inkább, mert jelentős munkaterület 
tarozik hozzánk. Sok munka állhat abban, hogy ilyen alacsony a bűncselekmények száma. 
Úgy gondolom, hogy többféle összetevője van annak, hogy ilyen kevés a bűncselekmény 
Dunapatajon. Nagyon zavaró azonban számomra, hogy sok a garázdaság az önkormányzati 
tárgyak és létesítmények ellen. Éppen a napokban történt az, hogy 6 virágládát pakolt fel 
valaki és senki nem vette észre. Pedig ez elég körülményes dolog, hiszen a ládákat ki kellett 
emelni, járművel ki kellett menni, és komoly fizikai erőfeszítést kellett azért végezni, hogy azt 
onnan elvigye valaki. Azért is mondom ezt a nyilvánosság előtt, mert szinte képtelenségnek 
tartom, hogy a szomszéd, vagy akárki ilyen mennyiség eltulajdonítását ne vegye észre. Mint 
ahogy 2 évvel ezelőtt a Szelidi buszmegálló szétverőire is sikerült fényt deríteni, bízom 
benne, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban is meg lesznek a tettesek.  Ebben az ügyben kérem 
a körzeti megbízott és a polgárőrség segítségét is. Köszönöm szépen. 
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Dr. Iván Katalin képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 10 fő. 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm a képviselő-társak hozzászólását. Annyival 
szeretném kiegészíteni Osztályvezető Úr beszámolóját, hogy az új kollegáról is beszélt aki, 
már tanul. Így a tavalyi év végén nyugállományba vonult Thiesz Zoltán helyett fog dolgozni. 
Ő neki is megköszönjük a 16 éves tevékenységét, amelyet Dunapataj tekintetében végzett. 
Ezekben a számadatokban a polgárőrök, mezőőrök és a halőrök munkája is benne van. Bízom 
benne, hogy őket továbbra is támogatni tudjuk. Mindenképpen kiemelném, hogy a 
polgárőrség tagjai a szabadidőt és a családdal tölthető idejüket áldozzák fel a közbiztonság 
érdekében. Úgy hiszem, hogy ezt figyelembe kell venni majd, amikor döntünk a civil 
szervezetek támogatásáról. A szolgálatba járó polgárőrök elég aktívan segítik Dunapataj 
munkáját. Még egyszer megköszönöm a munkájukat.  
Hadd szakítsam meg itt ezen napirendi pont tárgyalását, és térjünk rá később vissza, és hadd 
köszöntsem ismételten Kapovits Gábor urat a DARÜ képviseletében, aki a mai nap folyamán 
kollégáival több mint 136 milliós kerékpárútnak az ellenőrzését végezte. Megkérném, hogy a 
képviselő-testület és a kábeltelevízió nézői előtt mondja el az eredményeket. Csak, hogy 
mindenki tudja az eredményt nem beszéltük meg előtte. Köszönöm és akkor át is adnám a 
szót Kapovits Gábornak.  
 
Kapovits Gábor Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselője: Dióhéjban annyit, 
szeretnék mondani, hogy önök is tudják, vagy lehet, hogy tapasztalták is, hogy megépült a 
kerékpárút. A 2007-es kiírásunkban Dunapataj Nagyközség Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be a kerékpárút megépítésére, ahol sikeresen vette az akadályokat. A mai napon azért 
jelentünk meg a kollégáimmal a helyszínen, hogy egy záró helyszíni ellenőrzést tegyünk. 
Mind kifizetés területén, mind a műszaki tartalom vonatkozásában rendkívül elégedett a 
Közreműködő Szervezet Dunapataj hozzáállásával. A többszöri kommunikáció során a 
kapcsolat és az együttműködés megerősödött. Jelenleg néhány helyszíni szemlén túl vagyunk 
és példaértékűnek nyilvánítjuk az itt létesült kerékpárút szakaszt. Bízzunk a későbbiekben is 
hasonló pozitív hozzáállásban. 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen a közreműködő szervezet részéről az 
együttműködést és annak lehetőségét, hogy közösen meg tudtuk valósítani a projektet. Bízom 
benne, hogy sok projektben tudunk együttműködni még. Köszönjük szépen a beszámolót. 
Most pedig térjünk vissza a 2. sz. napirendi pontra. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Úgy gondolom, hogy az 
51-es út felújítása kapcsán számolni kell azzal, hogy a forgalom fel fog gyorsulni. Van-e erre 
valamilyen koncepció, elképzelés, vagy terv a rendőrség részéről, hogy ezt a forgalmat 
kordában tartsák, a baleseteket megelőzzék? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a kérdést. Mielőtt osztályvezető úr válaszol 
szakmailag, hadd mondjam el az én véleményemet. Szerintem a két körforgalom éppen 
ellenkezőleg, nagyon le fogja lassítani a forgalmat, főleg a nagyautók közlekedését, 
sebességét. Ezáltal a baleseti helyzet is pozitívan javulhat. Úgy gondolom, hogy az 51-es út 
felújításával a balesetek száma csökkenni fog. Az útszakasz közlekedésbiztonsági 
szempontból megbízhatóbb lesz. Átadom a szót Varga István százados úrnak. 
 
Varga István r.százados úr: Köszönöm szépen. Ha az 51-es megépül, és tényleg olyan lesz, 
amilyennek várjuk, akkor nem lesz semmi probléma. A statisztikák elkészítéséhez egy kis 
időnek kell eltelnie. Amennyiben a statisztika vagy a tapasztalat azt mutatja, hogy nőtt a 
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balesetek vagy a szabálysértések száma, akkor természetesen megvannak az eszközeink a 
forgalom lassítására. Ilyen például a folyamatos járőrszolgálat, vagy sebességmérés.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük osztályvezető úr válaszát. 
 
Schill Mátyás Dunapataji Községi Sportegyesület elnöke: Örömmel vettem tudomásul, hogy a 
rendőrautókon kívül most már a polgárőrök autója is megjelentek, és ezáltal lassabb 
közlekedésre kényszerítik a községben közlekedő járműveket. Ez nyílván visszább fogja a 
közlekedőket. A másik, amit szeretnék kérni, hogy szelidi területet szombat esténként a 
szórakozóhelyek határozottabb figyelmét, vagyis, hogy a rendőrség láthatóbban jelenjen meg 
a szelidi tó környékén. Évek óta bevett gyakorlat, hogy a rendőrök éjjel egyszer esetleg 
kétszer elmennek a szórakozóhely előtt. Úgy gondolom, hogy ez nem mindig elégséges az 
alkoholfogyasztás esetleges megelőzése érdekében.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a kérdést. Átadom a szót a százados úrnak. 
 
Varga István r.százados úr: Mivel évek óta én is a kalocsai rendőrkapitányságon dolgozom, 
ismerem ezt a problémát, ezzel kapcsolatban el kell mondjam, hogy a saját erőink – mert 
nyáron elég sok szabadtéri program tartozik hozzánk, amit biztosítanunk kell - nem mindig 
elegendők. A megyében elég jó kapcsolatot alakítottam ki azoknak a rendőri erőknek a 
vezetőivel, aki kiskunhalason teljesítenek szolgálatot, és amikor a képviselő asszony említette 
ezeket a hartai betöréseket, fokozott rendőri intézkedést tudtunk biztosítani. A halasi 
rendőrkapitányságnak már most jeleztük a szelidi disco időpontját, és azt, hogy mikor lesz 
szükségünk rájuk.  Megpróbáljuk ezeket a rongálásokat, betöréseket, és a jogsértéseket 
megelőzni.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük képviselő-társaim közrend és közbiztonsággal 
kapcsolatos kérdéseit. Megköszönöm a rendőrség, a halőrök, mezőőrök és a polgárőrök 
munkáját. Kiemelten a polgárőrökét, mert ők társadalmi munkában, éjszaka a családdal töltött 
idejüket feláldozva végzik a munkájukat.  Bízom abban, hogy ez az elkövetkezendő napokban 
is így lesz és bízom abban, hogy a május 4-én megalakuló területfelelősi szolgálat segítésében 
is hatékonyan közre tudnak működni. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Szeretném megköszönni a 
helyi KMB csoportnak a Pataji Hírlap szerkesztősége nevében, hogy évek óta jól együtt 
tudunk működni.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy elfogadja-e a 
beszámolót? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót.  
 
 
3. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Tájékoztató a dunapataji Sporthorgász Egyesület munkájáról 
 
Előterjesztő: Sporthorgász egyesület 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadnám a szót Katona József elnök úr számára, hogy az írásos 
beszámolót ismertesse. 
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Katona József dunapataji Sporthorgász Egyesület elnöke: Ismertetem a beszámolót. 
 
 
Kothencz József képviselő az ülésről ideiglenes távozott, a jelenlévő képviselők száma 9 fő. 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az önkormányzat és az egyesület közötti munka kiválónak 
mondható. A horgásztanya kérdése egy régi álom volt. Sikerült a támogatásokat is megadni. 
Nagyon örülök a tegnap kezdődött horgászversenynek, és örülök, hogy 100 kg fölött van a 
tegnap délutáni halfogás. A 25 csapat résztvevői rendszeres látogatói a Szelidi- tónak. Még 
egyszer köszönöm a munkájukat.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
tájékoztatót.  
 
 
 
4. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: A település sporthelyzetének értékelése 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Elsőként az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét 
kérném meg, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos beszámolóját. 
 
Szabó László képviselő, DKT igazgató: A beszámolót a bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a kiegészítést. A dunapataji Községi Sportegyesület 
elnökét Schill Mátyást kérném meg, hogy ismertesse a beszámolót és kiegészítését főleg a 
kábeltelevízió nézői számára. 
 
Kothencz József képviselő az ülésre visszaérkezett, a képviselő-testület létszáma ismét 10 fő.  
 
Schill Mátyás Dunapataji Községi Sportegyesület elnöke: Az egyesületi beszámolót nem 
ismertetném, inkább egy-két kiegészítést tennék. Azért nem ismertetném a beszámolót, mert 
az volt a gondolatom, hogy ezt a Községi Sportegyesület honlapjára feltenném, így a lakosság 
is megismerheti. Ez lett volna lényegében az egyik kiegészítésem, hogy elkészült az egyesület 
honlapja, ahol az általunk ismert sporteseményeket ismertetnénk. Másrészt szeretném 
bejelenteni, hogy az egyesület taglétszáma, a 3-4 évvel ezelőttihez képest jelentősen megnőtt. 
Jelenleg 78 taggal rendelkezik az egyesület. Remélem, hogy ez a létszám az idei évben 
bővülni fog, ami a sportegyesületi költségvetést is erősítené. Az idei és a tavalyi évben 
pályázatokat nyújtottunk be. Holnap kerül feladásra egy pályázat, ami a sportegyesületi 
létesítmények felújítására vonatkozik. Nagyon szépen köszönjük a Dunapataji Községi 
Önkormányzat és a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény segítségét, nélkülük ez a 
kulturált környezet nem jöhetett volna létre.  
Dusnoki Csaba polgármester: Nagy örömmel hallom a Községi Sportegyesület honlapjának 
elindulását. Ezáltal is színesebb lehet Dunapataj honlapja, és még több információt tudhatnak 
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meg rólunk az érdeklődök. Köszönjük a Sportegyesületnek azt a tevékenységét, amit kifejt 
azért, hogy itt sportélet legyen, főleg a fejlesztések terén. Ez a fiataljainkat valamilyen szinten 
összefogja, és egy olyan helyzetet teremt nekik, amely bizonyítja számukra, hogy érdekel 
minket az ő sorsuk. Nem csak abban, hogy focizzanak, hanem, hogy kulturált környezetben 
tudjanak szórakozni, kikapcsolódni. A pályázatok terén az együttműködés jónak mondható, 
például a szelidi röplabdapálya felújítása területén. Köszönöm szépen a Dunapataji Községi 
Sportegyesület munkáját. Pár szóban megkérem a Dunapataji Lövész, Íjász és Szabadidősport 
Egyesület elnökhelyettesét, hogy az egyesület tevékenységéről számoljon be.  
 
 
Kothencz József képviselő ismét távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 9 fő. 
 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnök helyettes: Ismertetem 
egyesületünk beszámolóját. Egyesületünk sporttevékenységet nem végez, tekintettel arra, 
hogy az eddigi tevékenységünk leginkább felújításra koncentrálódott. Az egyesületi tagok 
száma 82 fő. A lőállomásokat még ebben az évben szeretnénk befejezni. Szeretném 
megköszönni Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak és az 
építési munkával támogató helyi vállalkozóknak, magánszemélyeknek, egyesületi tagoknak a 
segítséget, és a támogatást.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük elnökhelyettes úr. Annak örülök, hogy 2007. évben 
a gondolatiságot tettek is követték; és ha még nem is tud teljes életet élni a sportegyesület, 
akkor is örülhetünk, hogy ez a terület kicsit megtisztult átalakult, a sóderbánya kikotrásra 
került. Sajnos ténylegesen az egyesület anyagi helyzete csupán a felújítás megvalósulását tette 
lehetővé. Reméljük, hogy a jövőben már az egyesület versenyeket tud tartani a lőtéren.   
 
Dávid János intézményvezető: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság vezetőjének 
felvetésére reagálnék. Az tisztán látszik, hogy a sportpálya és a művelődési ház környéke a 
fiatalok kedvelt tartózkodási helye. Ezért nyílván még inkább igényli azt, hogy még 
esztétikusabb és szebb legyen a környezet. Így az oda kihelyezendő szeméttárolók és padok 
készítés alatt állnak. Jelenleg a Szelidi Természetbarátok Egyesülete megrendelésére 
csinálunk ilyeneket, és ha az ő megrendeléseikkel végzünk, nem állunk meg, tehát ez egy 
folyamatos munka. Amint elkészülnek a padok és szeméttárolók, kihelyezésre kerülnek. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a sporthelyzetünk 
értékelését és a beszámolókat elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
 
 
5. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: A 2009. évi térítési, bérleti díjak megállapítása 
 
Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról szóló többször 
 módosított 9/2000. (VI. 15.) Ök. számú rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
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Kothencz József képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma ismét 10 fő.  
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Jogszabályi változás tette kötelezővé, hogy ezen a testületi 
ülésen ismételten tárgyaljuk a térítési díjakat. A térítési díjak úgy változnak, mint a nyugdíj 
minimum összege, a törtvény ezt írja, és így, a költségvetés elkészítését követően, mintegy 
400-450 ezer forint bevételi kieséssel kell számolnunk. 
 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendeletet-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2009.(IV.27.) rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról 
szóló 9/2000.(V.15.) Ök. sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról szóló 

9/2000.(V.15.) Ök. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 
Az intézményi térítési díj alapdíja: 
- a gyermekétkeztetésnél az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 

összege 
- a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében a szolgáltatási 

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete 
- a gyermekétkeztetésnek nem minősülő, és a személyes gondoskodás körébe nem tartozó 

étkeztetés esetében a nyersanyagköltség és az élelmiszer előállításával kapcsolatosan 
felmerült költségek egy ellátottra jutó napi összege 

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

 
Az intézményi térítési díjakat a rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

2.§ 
 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

(2) A Rendelet 2. számú melléklettel egészül ki. 
 

(3) E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba. 
 

Dunapataj, 2009. április 23. 
 
Dusnoki Csaba sk. dr. Botykai János sk. 
polgármester jegyző 
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 1. számú melléklet a 11/2009.(IV.27.) rendelethez 
 

 
(9/2000.(V.15.)Ök. sz. rendelet 1. sz. melléklete) 
 
 
I.) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: 
 
 Intézményi térítési díjak  
         (áfa nélkül) 
 
1.) Óvodai étkeztetés: 

a) napi háromszori étkezés  212,-Ft/nap 
b) csak ebéd  130,-Ft/nap 

 
2.) Iskoláskorúak étkeztetése: 

a) napi háromszori étkezés 290,-Ft/nap 
b) csak ebéd 179,-Ft/nap 

 
 
II. Gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés 
 
 Intézményi térítési díjak 
           (áfa nélkül) 
 
1.) Csak ebéd (önkormányzati dolgozók és nyugdíjasok)  444,-Ft/nap 
2.) Csak ebéd külső igénybevétel      471,-Ft/nap 
3.) Ebéd házhoz szállítással*      500,-Ft/nap 

 
*2 felnőtt adag feletti rendelés esetén (ugyanazon helyre) a külsős ebéd térítési díját kell 
megfizetni. 
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 2. sz. melléklet a 11/2009.(IV.27.) rendelethez 
 
(9/2000.(V.15.)Ök. sz. rendelet 1. sz. melléklete) 
 
Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjai 
 

Étkeztetés 
 

Az Sztv. 115.§-ának (1) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív 
állami hozzájárulás különbözeteként számított térítési díj dokumentálása. 
 
 
1.) Akinek családjában az Sztv. 119/C §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem 

a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg:  
 
2008. évi működési kiadások:  7.444.909,-Ft 
(szoc.étkezés 5.165 adag, szoc.gond. étkezés 5.483 adag = 10.648 adag) 
 
Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó tényleges önköltség: 
7.444.909,-Ft : 10.648 adag 699,-Ft 
 
Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó 2009. évi normatív áll.hj. 
15 fő x 91.050,-Ft = 1.365.750,-Ft : 3.765 adag (15 fő x 251 nap) 363,-Ft 
 
Szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözete:  336,-Ft 
 
Megállapított egy adagra jutó intézményi térítési díj elvitel esetén: 336,-Ft/fő/adag 
 
 
 
2.) Akinek családjában az Sztv. 119/C §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem 

a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van:  
 

2008. évi működési kiadások a szoc. étkezésre eső része:  7.444.909,-Ft 
 
Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó tényleges önköltség:  
7.444.909,-Ft : 10.648 adag 699,-Ft 
 
Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó 2009. évi normatív áll.hj. 
20 fő x 80.700,-Ft = 1.614.000,-Ft : 5.020 adag (20 fő x 251 nap)  322,-Ft 
 
Szolgáltatási önköltség és normatív hozzájárulás különbözete: 377,-Ft 
 
Megállapított egy adagra jutó intézményi térítési díj elvitel esetén:  377,-Ft/fő/adag 
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3.) Akinek családjában az Sztv. 119./C §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem 
a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja:  

 
2008. évi működési kiadások szoc.étkezésre eső része:  7.444.909,-Ft 
 
Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó tényleges önköltség: 
7.444.909,-Ft : 10.648 adag 699,-Ft 
 
Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó 2009. évi normatív áll. hj. 
10 fő x 64.000,-Ft = 640.000,-Ft : 2.510 adag (10 fő x 251 nap) 255,-Ft 
 
Szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözete: 456,-Ft 
 
Megállapított egy adagra jutó intézményi térítési díj elvitel esetén:  444,-Ft/fő/adag 
 
Megállapítható szállítási költség mindhárom jövedelemkategória esetén: 29,-Ft/adag 
 
Megállapított szállítási költség mindhárom jövedelemkategória esetén:  0,-Ft/adag 
 
Tekintettel arra, hogy a kiszállítást minden szoc. étkező részére a DTI saját költségvetése 
terhére elvégzik.  
 
 
 

Házi segítségnyújtás 
 

Az Sztv. 115.§-ának (1) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív 
állami hozzájárulás különbözeteként számított térítési díj dokumentálása:  
 
1.) Akinek családjában az Sztv. 119/C §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg:  
 
2008. évi működési kiadások: 3.848.335,-Ft 
 
Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség: 
3.848.335,-Ft : 13 fő 296.026,-Ft 
 
Tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség: 
1 fő x 296.026,-Ft 296.026,-Ft 
 
Házi segítségnyújtás 2009. évi normatív áll.hj.: 
1 fő x 270.700,Ft 270.700,-Ft 
 
Szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözete: 25.526,-Ft 
 
Éves munkaórák száma:  
251 nap x 8 óra x 2 fő = 4.016 óra 
251 nap x 2 óra x 2 fő = 1.004 óra 5.020 óra  
 
Számított gondozási óradíj: 5,-Ft/óra 
Megállapított gondozási óradíj: 5,-Ft/óra 
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2.) Akinek családjában az Sztv. 119/C §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem 
a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja:  
 

2008. évi működési kiadások: 3.848.335,-Ft 
 
Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség: 
3.848.335,-Ft : 13 fő 296.026,-Ft 
 
Tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség:  
13 fő x 296.026,-Ft  3.848.335,-Ft 
 
Házi segítségnyújtás 2009. évi áll. hj. 
13 fő x 171.000,-Ft 2.223.000,-Ft 
 
Szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözete:  1.625.338,-Ft 
 
Éves munkaórák száma:  
251 nap x 8 óra x 2 fő = 4.016 óra 
251 nap x 2 óra x 2 fő = 1.004 óra 5.020 óra 
 
Számított gondozási óradíj: 324,-Ft/óra 
 
Megállapított gondozási óradíj: 324,-Ft/óra 
 
 

Idősek klubja 
 

Az Sztv. 115.§-ának (1) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív 
állami hozzájárulás különbözeteként számított térítési díj dokumentálása:  
 
2008. évi működési kiadások: 5.576.243,-Ft 
 
Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó tényleges önköltség:  
5.576.243,-Ft : 20 fő 278.812,-Ft 
 
Szolgáltatási egységre (egy főre) jutó 2009. évi normatív áll.hj.: 146.200,-Ft 
 
Szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözete: 132.612,-Ft 
 
Megállapítható intézményi térítési díj teljes ellátást igénybevevők számára: 
132.612,-Ft : 251 nap 528,-Ft/fő/nap 
 
Megállapítható intézményi térítési díj „intézményi tartózkodók) számára: 151 Ft/fő/nap 
 
Megállapított int. térítési díj (ebéd + intézményi tartózkodás esetén): 377,-Ft/fő/nap 
 
Megállapított intézményi térítési díj intézményi tartózkodás esetén: 0,-Ft/fő/nap 
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Tárgy: Holdfény kemping szállásdíjainak és egyéb szolgáltatások díjainak megállapítása  
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mivel köztudottá vált, hogy az ÁFA emelés be fog következni, 
5% tekintetében - igaz, hogy ez egy tervezet - de el kell azon gondolkoznunk, hogy a 
Holdfény kemping tekintetében kívánunk-e emelni az ÁFA változás okán. Az ÁFA változás 
okán a Holdfény kemping szállásdíját a magam és az intézmény vezetése részéről sem 
szeretném megemelni, többek között a versenyképességünk miatt sem, mert egyre nehezebb a 
szállást kiadni – tudjuk, hogy milyen állapotban van a kempingünk - valamint már sok 
foglalásunk van a nyárra, így ez nem lenne etikus, ha most tennénk rá az ÁFÁ-t. Azért kell 
dönteni, mert az intézménynek tisztában kell lennie azzal, hogy milyen áron adja ki 
foglalásokat. Június 1-jével nem szeretnénk árat módosítani. Amennyiben most nem emelünk, 
később - júliusban – sem fogunk.  Ha 25% ÁFA kerül elfogadásra az országgyűlés által, 
akkor ez egy - 146 ezer forintos kiesést fog a bevételeinkből elvenni, amit beterveztünk a 
költségvetésünkbe. 
Tehát az ÁFA változással – ami július 1-jén lép életbe – az 5% ÁFA növekedést elfogadjuk 
bevétel kiesésként.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 50/2009. határozat 
 
Tárgy: Holdfény kemping szállásdíjainak és egyéb szolgáltatások díjainak megállapítása 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. évre az alábbiak szerint állapítja meg 
a Holdfény kemping szállásdíjait és az üdülőben szolgáltatott étkezések díjait, amelyek 
az ÁFÁ-t is tartalmazzák:  
 
Holdfény kemping szállásdíjai: 
Faház: 
Felnőtt 2250 Ft/éjszaka/fő + 250 Ft idegenforgalmi adó 
Gyerek (14 éves korig)  1600 Ft/éjszaka/fő 
Kőház: 
Felnőtt 1300 Ft/éjszaka/fő + 250 Ft idegenforgalmi adó 
Gyerek (14 éves korig) 1100 Ft/éjszaka/fő 
 
20 fő feletti csoportok esetében a szállásdíjból 20% kedvezményt biztosítunk. 
 
Parkolási díj: 
Személyautó 300 Ft/nap 
Autóbusz 600 Ft/nap 
 
Mosatás: (1 éjszakás tartózkodás esetén) 560 Ft/fő 
 
Szelidi étkezés: 
Felnőtt napi háromszori étkezéssel:  1700 Ft/fő 
Gyerek napi háromszori étkezéssel (14 éves korig): 1400 Ft/fő 
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Felelős: DTI intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt, 
DTI intézményvezetőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8.  

 

 
Tárgy: Szelidi-tó strandbelépő díjainak megállapítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A bizottsági döntések úgy születtek meg, hogy érintetlenül 
hagyjuk a 2008-as árakat és csak egy esetben, a felnőtt délutános jegynél terveztünk 20 Ft-os 
emelést. Sajnos az ÁFA vonzatra ekkor sem tértünk ki, és igazából, ahhoz, hogy a jegyek 
megrendelésre kerülhessenek, most kellene erről döntenünk. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Én óvatos lennék az árak emelésénél, mert – ezek összességében 
kalkulált számok – ha ilyen emelkedés lesz az árak terén, akkor kevesebben fognak jönni a 
strandra, és azokat a szabadfürdési területeket fogják igénybe venni, amik vannak. Olyan árat 
kell meghatározni, amely nem is nagyon magas, de ugyanakkor nekünk sem lesz hiányunk 
belőle. Másrészt a DTI-nél fog az ÁFA jelentkezni, nem pedig az önkormányzatnál. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Igen, ez egy tervezett kalkuláció, a tavalyi évet vettük alapul. 
Az én gondom is az, hogy a mostani helyzetben be merjük-e vállalni a milliós nagyságrendű 
mínuszt. Mikor tudjuk, hogy az ÁFA változást az önkormányzatoknak nem fogják visszaadni. 
Lehet, hogy nem most hozzuk meg a legjobb döntést, de az időhúzás sem szolgálná a 
javunkat.  
 
Dávid János Intézményvezető: Egyetértek nagyrészt az alpolgármester úr gondolatmenetével. 
Jelenlegi előterjesztésünk is ennek szellemében készült. Magyarul nem terveztünk áremelést, 
sőt az inflációt se terveztük. Az 5%-os ÁFA emelés nem volt bekalkulálva. Nincs már 
kiindulási alapunk, így azt terveztük, hogy hasonló létszámban, összetételben fognak jönni 
hozzánk a vendégek. Figyelembe vettük a személyeket érintő recessziót, de sajnos minket is 
érint. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ha pusztán pénzügyi oldalról közelítjük meg ezt 
a kérdést, akkor egyértelmű, hogy a legnagyobb emelési módot kellene végrehajtani. Valami 
köztes megoldást kellene találni. Nem a teljes ÁFA összeget kellene a strandolókra hárítani, 
hanem annak egy részét, ami talán kevésbé irritáló a strandra érkező embereknek. Szerintem 
az 520-530 Ft környékén kellene megállni, így visszajönne az ÁFA sújtotta érték és így a 
látogatottság sem csökkenne.  
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Egyetértek Gyuricza 
Lászlóval, miszerint a legnagyobb emelési módot kellene választani. Ha a látogatottság pedig 
csökkenne, akkor szezon alatt csökkentenénk az árakat.  
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Dusnoki Csaba polgármester: Ez nem lehetséges, ennyire nem szabad technikailag 
belebonyolódni. Valamilyen szinten fel kell vállalnunk a sötétben tapogatózás lehetőségét. 
Tehát vagy emelünk, vagy nem. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Az a meglátásom, hogy annyira kicsi tételekről van szó, hogy 
recesszió ide vagy oda, szerintem 10 Ft-ok nem számítanak. Merjünk kockáztatni, vagyis 
vállaljuk az 550 Ft-ot. Nem tartom tételnek a legalsó és a legfelső ár közötti 30 Ft-ot.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Teljes mértékben egyetértek alpolgármester úrral és a pénzügyi 
bizottság elnökével. Nagyon szép és jó, és én magam is ez mellé állnék. Lehet, hogy 
bevállaljuk még akár az 500.000 Ft mínuszt is és ténylegesen jönnek hozzánk a strandolni 
vágyók. Azt mondom, hogy ez egy színpatikus, jó megoldás, és lehet, hogy ennek nagyobb 
hozadéka van, lehet, hogy a bevételi kiesésen van 500 ezer Ft mínuszunk. De a másik oldalról 
meg ugye a fejlesztések terén nem tudom, hogy be szabad-e április 23-án vállalnunk egy ilyet. 
Egy 400-450 ezer Ft-os bevételi kiesést már bevállaltunk, és még ezen felül nem tudom, hogy 
be szabad-e vállalni további hiányt. Ezért kéne közös irányvonalat találni, hogy azt 
mondhassuk, hogy 11-en tényleg azt mondtuk, hogy vállaljuk be. Lehet, hogy gyors ez a 
döntés, ezért ajánlottam fel, hogy akár jövő héten vagy később egy rendkívüli ülésen 
beszéljünk újra erről a dologról. De igazából akkor sem fogunk tudni mást mondani, mint 
most, mert akkor is ezek a tények fognak lenni. Vagyis egy hét múlva sem tudjuk, hogy 
igazából melyik dologgal okozunk nagyobb gondot. Vagy melyik döntésünkkel hoznánk több 
profitot. Attól félek, hogy bevételi kiesésünk, ha már most eléri az 1 millió Ft-ot, akkor 
minket ez, hogy fog érinteni. 
 
Dávid János intézményvezető: Gyakorlatilag az elmúlt években az infláció növelését 
mindenki elfogadta. Másrészt mindenképpen van a szolgáltatás tartalmában is bizonyos 
minőségi változás. Szeretnénk a strandot nyitásra kicsit komfortosabbá tenni, de ha mást nem 
mondok már a két felújított vizesblokk is magasabb szolgáltatást jelent. Úgy gondolom, hogy 
bárki, aki jár ilyen helyre tudja, hogy a nyilvános WC használata 100 Ft, ezek a mosdók olyan 
állapotban vannak, hogy oda bemehet mindenki és tisztántartásuk a szezon alatt megoldott, 
tehát ha valakinek ez nem ér meg 50 Ft-ot az eddigiekkel szemben, akkor nyilván az 
alacsonyabb árat kell elfogadni. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Lehetne egy módosító indítványom?  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Természetesen lehet. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Úgy tegyük fel a kérdést a szavazásnál, hogy vagy marad az  
500 Ft-os, vagy pedig elfogadjuk az új, 550 Ft-os jegyárat. A köztesekkel ne foglalkozzunk.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy elfogadja-e azt a 
javaslatot, hogy nem emelünk a felnőtt egész napos belépőjegy árán? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elutasította ezt a javaslatot.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy elfogadja-e azt a 
javaslatot, hogy a felnőtt egész napos jegy 550 Ft-ra, a felnőtt délutános jegy pedig 300 Ft-ra 
emelkedjen, a többi pedig maradjon változatlan? 
 
Dr. Botykai János jegyző: A bizottsági tárgyalások kapcsán derült ki, hogy az 
előterjesztésekben az eddigi kedvezmények még nem szerepelnek. Tehát a Holdfénnyel 
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kapcsolatban továbbra is életben van az a kedvezmény, hogy aki a Holdfényben szállást vesz, 
az a strandra ingyen bemehet. Ugyanakkor a bérletekkel kapcsolatban az Ügyrendi Bizottsági 
ülésen is volt egy ezzel kapcsolatos kiegészítő javaslat, a szezon bérletekre vonatkozóan az 
1700 Ft/éves kategória ne csak a pataji nyugdíjasokra, hanem egyébként az önkormányzatnál 
alkalmazott vagy foglalkoztatott nyugdíjasokra is legyen érvényes, lakjon az vidéken, 
Dunapatajon kívül bárhol. Természetesen a nagycsaládosokra vonatkozó kedvezmények 
továbbra is életben vannak. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a kiegészítésekkel 
együtt a határozatot elfogadja-e?  
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 51/2009. határozat 
 
Tárgy: Szelidi-tó strandbelépő díjainak megállapítása 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 2009. évi szelidi strandbelépő jegyek árát 
az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
 Egész napos 16 órától 
Felnőtt belépőjegy: 550 Ft/nap 300 Ft 
Gyermek belépőjegy (érvényes 300 Ft/nap 150 Ft 
diákigazolvánnyal rendelkezők): 
Heti bérlet felnőtt: 2500 Ft/hét 
Heti bérlet gyermek (érvényes 1500 Ft/hét 
diákigazolvánnyal rendelkezők): 
Szezon bérlet: (pataji nyugdíjas,  1700 Ft  
önkormányzati nyugdíjas, DKT diák) 
 
A dunapataji 3 és többgyermekes családok négy hétvégén térítésmentesen vehetik 
igénybe a strand szolgáltatását. Jogosultságukról a Polgármesteri Hivatal igazgatási 
csoportjától kérhetnek igazolást.  
 
A 20 fő feletti csoportok a belépődíjból 20%-os kedvezményt kapnak. 
 
A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény által üzemeltetett Holdfény 
Kempingben megszálló vendégek napi szállásdíja tartalmazza a napi strandbelépő díját. 
 
Felelős: polgármester, DTI vezetője 
Határidő: folyamatos 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
DTI intézményvezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8.  
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Nagy Gyula alpolgármester: Ezzel kapcsolatban lenne egy kiegészítő javaslatom, a 2010-es 
évre vonatkozóan. Vannak olyan strandok, ahol hétköznap (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) 
olcsóbb a jegy és hétvégén, mikor nagyobb a forgalom, drágább. Nekünk is fel kellene mérni 
a 2009-es szezonban, hogy hétköznap és hétvégén milyen a forgalom és ez alapján mi is a 
gyakorlatban alkalmazni tudnánk ezt a formát. 
 
 
 
 
6. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Tárgy: A sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása 
  (sportkoncepció és pályázat benyújtása) 
 
Előterjesztő: polgármester 
   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A 15/2009. ÖM rendelet alapján a sportlétesítmények 
fejújítására pályázatot adhatunk be. A pályázatot holnapi napon kell beadni. Előnyt élveznek 
azok a pályázatok, ahol az önkormányzat ugyanannyi támogatást biztosít a sportegyesület 
számára, mint amennyit a pályázatban megcélzott, így az önkormányzat 900.000 Ft értékű 
fejlesztést szeretne megvalósítani. De a rendelet előírja, hogy mivel kell még rendelkezni, 
sport koncepcióval, sportlétesítmény felújítási porgrammal valamint a sporttal kapcsolatos 
feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletet is csatolni kell a pályázathoz. Kérem és 
javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el ezen dokumentumokat, hogy a pályázatot 
a holnapi nap folyamán be tudjuk nyújtani. A pályázatot saját magunk készítjük, és önerő 
nélküli. Bízom benne, hogy mivel előnyt élveznek ezek a pályázatok, valamilyen szinten 
támogatásban is részesülünk, és ezáltal, a sportöltöző is fel tud újulni.  
 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2009.(IV.24.) rendelete 

a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról 
 

 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
önkormányzat) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § 
(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, hivatkozva a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Stv.) 55. § (6) bekezdésében foglaltakra, a sporttal kapcsolatos 
részletes feladatainak ellátásáról, valamint a sporttevékenység támogatásáról a következő 
rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
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E rendelet célja, hogy megalapozza az önkormányzat sportkoncepciójának megvalósításához 
szükséges feltételrendszert, valamint meghatározza az önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatait és a sportcélú támogatások módját. 
 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed: 
a) az önkormányzat közigazgatási területén lakó személyekre, továbbá a helyi 

sporttevékenységben résztvevő természetes és jogi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre; 

b) az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportegyesületekre, 
sportlétesítményekre; 

c) a testnevelési és sporttevékenységet végző önkormányzati nevelési és oktatási 
intézményekre. 

 
 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 
 

3.§ 
 

(1) Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait az Stv. 55. § (1) – (2) 
bekezdése alapján e rendelet, valamint Dunapataj Nagyközség hosszú távú 
sportkoncepciója határozza meg. 

 
(2) Az önkormányzat – figyelemmel a Sport Országos hosszú távú fejlesztési koncepciójára 

– Dunapataj Nagyközség helyi hosszú távú sportkoncepciójáról az Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság előterjesztése alapján dönt. 

 
(3) Dunapataj Nagyközség hosszú távú sportkoncepcióját (a továbbiakban: sportkoncepció) 

az önkormányzat választási ciklusonként felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. 
 
 

4.§ 
 

Az önkormányzat a sportkoncepció meghatározása, valamint a célkitűzéseinek megvalósítása 
során különös figyelmet fordít: 

 a sportszervezetek (egyesületek) utánpótlás nevelésének támogatására, 
 a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására, 
 a sportlétesítmények (sportpálya, tornaterem) többfunkciós használatának 

biztosítására, 
 a település tradicionális sportágai eredményes működésének elősegítésére, 
 a sporttal foglalkozó helyi szervezetek lehetősége szerinti támogatására. 
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5.§ 

 
Az önkormányzat 

a) biztosítja a tulajdonában lévő sportlétesítmények működését, állagmegóvását, indokolt 
fejlesztését; 

b) gondoskodik az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekről; 

c) biztosítja az általa fenntartott sportlétesítmények használatát a vagyonrendelet 
szabályai szerint; 

d) rendelkezésre bocsátja – polgármester döntése alapján – sportcélú használatra a 
közterületeket és azokon lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló létesítményeket; 

e) együttműködik a sportfejlesztési koncepció megvalósításában az önkormányzat 
közigazgatási területén működő sportszervezetekkel (egyesületekkel), ehhez részükre 
támogatást nyújt. 

 
 

Az oktatási, nevelési intézmények tanórán kívüli sportfeladatai 
 

6.§ 
 

(1) Az oktatási, nevelési intézmények testnevelési alapfeladatainak ellátásán túl részt 
vesznek a település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében. 

 
(2) Az oktatási, nevelési intézmények együttműködnek az önkormányzati támogatásban 

részesülő sportszervezetekkel (egyesületekkel) a tanórán kívüli sporttevékenység 
szervezésében. 

 
(3) Az (1) – (2) bekezdésben meghatározott tevékenység ellátására és feltételeinek 

biztosítására az intézménynek és a sportszervezetnek írásban kell megállapodni. 
 
 

A szabadidősport feltételeinek fejlesztése 
 

7.§ 
 
 

Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, mozgásban 
gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport 
feltételeinek fejlesztésében. 
 
 

A nemzetközi kapcsolatokban való részvétel 
 

8.§ 
 

(1) Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi 
sportkapcsolatokban. 

 
(2) Az önkormányzat testvértelepüléseivel való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget 

biztosít sportrendezvényeken való szereplésre. 
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(3) Az önkormányzat a nemzetközi jelentőségű helyi sportesemények, tevékenységek, 

valamint a települési sportszervezetek nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét 
támogatja. 

 
 

A sporttevékenység támogatása 
 

9.§ 
 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén folyó sporttevékenységet egyrészt az állam által 
biztosított normatív hozzájárulásból, másrészt saját forrásaiból támogatja. 

 
(2) Az önkormányzat tárgyév költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az 

önkormányzati támogatást kérelmező sportszervezetek (egyesületek) tájékoztatása 
alapján, illetve terveinek ismeretében alakítja ki költségvetési sporttámogatási 
koncepcióját. 

 
(3) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről a tárgyévre vonatkozó 

költségvetési rendeletében dönt. 
 
(4) Az önkormányzat a sportcélú támogatásból biztosítja: 

a) a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez szükséges, állagmegóvásához és 
indokolt fejlesztéséhez szükséges pénzügyi feltételeket; 

b) a sportegyesületek és sporttevékenységet végző szervezetek támogatását; 
 
(5) A (3) bekezdésben meghatározott sportcélú támogatásban részesülőkre, a támogatás 

összegére – a kérelmezők terveinek és gazdálkodásának ismeretében – az Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottság tesz javaslatot. 

 
(6) A sporttámogatás célját és a támogatásként az önkormányzat által odaítélt összeget, 

annak felhasználási és elszámolási módját megállapodásban kell rögzíteni.  
 
 

 
Hatásköri szabályok 

 
10.§ 

 
(1) E rendeletben és külön jogszabályban meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos 

hatásköröket a képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Oktatási, Művelődési és 
Sport Bizottság és a polgármester is gyakorolhatja. 

 
A sportrendezvényekkel kapcsolatos előírások 

 
11.§ 

 
(1) Dunapataj Nagyközség közigazgatási területén az Stv. előírásai szerint lehet 

sportrendezvényt szervezni. 
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(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményben, a közterületen – figyelemmel 
az 5§. d) pontjára - és az önkormányzati intézményekben sporteseményt a rendezőnek – 
az esemény előtt legalább 15 nappal – a Polgármesteri Hivatalban be kell jelenteni. 

 
(3) A sportrendezvény megtartásához a jogszabályban meghatározott engedélyek, valamint a 

sportlétesítmény kezelőjének hozzájárulása szükséges. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

12. § 
 

A sportcélú önkormányzati támogatásban részesülők kötelesek az Stv. előírásai és az 
önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak alapján tevékenykedni és a támogatást a 
meghatározott célokra fordítani. 
 

Záró rendelkezések 
 

13. § 
 
A rendelet 2009. április 24-én lép hatályba. 
 
Dunapataj, 2009. április 23.  
 
Dusnoki Csaba sk. dr. Botykai János sk. 
polgármester jegyző  
 
 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Szám: 52/2009. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj Nagyközség Sportkoncepciójának és az önkormányzat sportlétesítmény 
 felújítási  programjának elfogadása, sportlétesítmények felújításának 
 támogatására pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Dunapataj 
Nagyközség Sportkoncepcióját és az önkormányzat sportlétesítmény felújítási 
programját.  
 

2. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
15/2009.(III.17.)ÖM rendelet szerint a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 
sportlétesítmények felújításának támogatására. 
 
A pályázat teljes költsége: 900.000 Ft. 
Az igényelt támogatás: 900.000 Ft. 
 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 61/2009. határozatában a Dunapataji 
Községi Sportegyesület részére 900.000 Ft támogatást állapított meg a 2009. évi 
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költségvetésről szóló 4/2009.(II.12.) rendeletében a társadalmi szervezetek 
támogatására meghatározott keret terhére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. április 24. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
Dunapataji Községi Sportegyesületet 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. április 24. 

 
 
 
Tárgy: A közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata, intézkedési terv elfogadása  
 
Előterjesztő: polgármester 
   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megjelent egy rendelet, amely a költségvetési szerv 
működéséről szól és a jelenlegi rendszer szerint továbbra is indokolt. Tehát erről nekünk 
dönteni kell és ez bizonyos feladatokat ró az intézményvezetőkre. El kell készíteni az új 
rendszer szerinti besorolásokat, valamint a jogszabály szerint módosítani kell, és ki kell 
egészíteni az alapító okiratot, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Ezt majd a 
következő testületi ülésen tennénk meg, mivel vannak még ezzel egyéb teendőink is. Arról 
kellene döntenünk, hogy a rendszerünket így fenn kívánjuk- e tartani, ahogy most működik, 
amennyiben igen akkor megbízzuk az intézmény vezetőit és a pénzügyi csoportot, hogy a 
szükséges feladatokat végezzék el és a május 28-i ülésen ezt újra tárgyalni fogjuk. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 53/2009. határozat 
 
Tárgy: A közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata, intézkedési terv elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet szerint az előterjesztés alapján 
felülvizsgálta a közfeladatok ellátásának módját szervezeti szempontból és az alábbi 
döntést hozza:  
 

1.) Az alábbi költségvetési szervek működése a jelenlegi rendszer szerint továbbra 
is indokolt, ezért ezen költségvetési szervek esetében el kell végezni a Kt. 
szerinti új besorolásokat és a jogszabály szerint módosítani, illetve kiegészíteni 
az alapító okiratokat, valamint felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési 
Szabályzatokat: 
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 Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
 Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
 Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 

 
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőit, hogy tekintsék át a 
feladataikat, és képviselő-testületi előterjesztés formájában tegyenek javaslatot a 
jogszabályváltozással kapcsolatos új besorolásokra 2009. május 8-ig. Továbbá a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, valamint az új szakfeladat-
rend kialakítására képviselő-testületi előterjesztés formájában 2009. augusztus 
19-ig tegyenek javaslatot. 
 

2.) Kezdeményezni kell az „Önkormányzati Szúnyoggyérítési Társulás” 
megszüntetését. Tekintettel arra, hogy a Társulást Harta és Dunapataj település 
önkormányzata egy adott pályázat benyújtásához hozta létre, amely pályázat 
nem nyert, így a létrehozott cél már nem aktuális, ezért ennek a költségvetési 
szervnek a megszüntetése indokolt. 
 

3.) Dunapataj Nagyközség Oktatási és Művelődési Tevékenységének Támogatására 
Alapítvány megszüntetéséről előzetesen már döntött a képviselő-testület (záró 
mérlegről, maradványról kell még döntést hozni). 

 
Felelős: jegyző, intézményvezető, polgármester 
Határidő: 2009. május 8., 2009. június 9. 
                2009. augusztus 19., 2009. szeptember 30. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
intézményvezetőket, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8. 

 
 
 
Tárgy: MP-Matrix Kft. bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelme 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az Árnyas kemping bérbeadásával kapcsolatos szerződés 
módosítására azért lenne szükség, mert az MP-MÁTRIX Kft. a június 1-i fizetést nem tudja 
vállalni. Július 15-ig tudják befizetni egy összegben a 650.000 Ft-ot. A szerződés egyéb 
feltételeivel teljes mértékben egyetértenek. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a 
javaslatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 54/2009. határozat  
 
Tárgy: MP-Matrix Kft. bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelme  
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H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az MP-Matrix Kft. (6300 
Kalocsa, Széchenyi út 50.) bérleti szerződés módosítására vonatkozó (fizetési határidő) 
kérelmét és az alábbi döntést hozza:  
 
A képviselő-testület a kérelemnek helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy a bérleti 
szerződés tervezetben szereplő fizetési határidő július 15-re módosuljon. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. május 15. 
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. május 8.  

 
 
 
Tárgy: A Dunapataj-Szelidi-tó ún. „Szittyó téren” található nyilvános strand WC-k  
 megközelítéséhez járda építése 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést. Megkérdezem a képviselő-
testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 55/2009. határozat  
 
Tárgy: A Dunapataj-Szelidi-tó ún. „Szittyó téren” található nyilvános strand WC-k  
 megközelítéséhez járda építése 
 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat elfogadja és 
az ahhoz csatolt ajánlat szerint a – térkő anyagköltsége kivételével – munkák 
elvégzéséhez szükséges vállalkozási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.  
Kivitelezési ár: 339.470 Ft + Áfa.  
Kivitelező: DOBOS BETON - ÚT Kft. 
A téren működő vállalkozók közterület-foglalással kapcsolatos szerződését a képviselő-
testület meghosszabbítja (2011-ig), amennyiben a térkő burkolás költségeit a 
vállalkozók fedezik.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés módosítására.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. április 30., 2009. május 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. május 8.  

 
 
 
Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság előterjesztései 
 
Tárgy: Németh József az Árnyas kemping bejáratánál található saját tulajdonú felépítmény  
  alatti önkormányzati tulajdonú területtel kapcsolatban beadott bérleti igénye 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét kérem 
meg, hogy ismertesse az előterjesztéseket. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság is foglalkozott ezzel a 
kérdéssel. Egyetértünk az 5 éves meghosszabbítással, és mivel érvényes szerződésről van szó, 
a szerződésben foglalt egyéb előírások továbbra is érvényesek. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a bizottsági 
határozatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 56/2009. határozat  
 
Tárgy: Németh József területbérleti kérelme (Kemping) 
 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Németh József 6300 Kalocsa, 
Árendás u. 10. szám alatti lakos kérelmét, amely a szelidi Árnyas kemping bejáratánál 
lévő (4478/6 hrsz.) saját tulajdonát képező üzleti felépítmény alatti terület bérletére 
vonatkozott, és az alábbi döntést hozza:  
 
A képviselő-testület a kérelemnek helyt ad, és 5 év időtartamra bérbe adja kérelmező 
részére a kért területet azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az ingatlan önkormányzati 
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feladat ellátásához szükséges, úgy a bérleti szerződés évente december 31-ig 
felbontható az önkormányzat részéről.  
A bérleti díj összege: (Induló évre, 2009.) 2008. év + infláció. A továbbiakban a bérleti 
díj az előző évi infláció mértékével növekszik. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester, Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője 
Határidő: 2009. május 31. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
kérelmezőt, 
DTI intézményvezetőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8.  

 
 
 
Tárgy: Horváth Krisztián a SANKUDO Kft. ügyvezetője által beadott parkoló bérleti igény  
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Egyetértünk a Települési és 
Vállalkozásfejlesztési Bizottság megállapításaival, miszerint az idei évben 700.000 Ft-ot 
fizetne a Kft. az infláció miatt. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az üzemeltetési jog változni fog, az M04 Kft fogja most 
üzemeltetni a discot. A tulajdonosi kör ugyanaz, tehát az M04 Kft- vel fogjuk megkötni a 
bérleti szerződést.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a bizottsági határozatot az elhangzott kiegészítéssel 
együtt elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 57/2009. határozat 
 
Tárgy: SANKUDO Kft. bérleti kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a SANKUDO Kft. (6000 
Kecskemét, Fazekas M. utca 16. II. em. 4.) ügyvezetője kérelmét, amelyben a 
Dunapataj, 4086/23 hrsz-ú ingatlanból, a Szelid Éden Disco előtti 600 m2-nyi terület 
bérbeadását, továbbá a 4465 hrsz-ú (sportpálya) ingatlanból 1000 m2 nagyságú terület 
bérbeadását kérte az Éden Disco nyitva tartásához igazodó és a működéshez szükséges 
parkolások céljára. 
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A képviselő-testület a kérelemben szereplő önkormányzati területeket bérbe adja a 
kérelmező által megnevezett üzemeltető (M04 Kft.) részére parkolás céljára. A bérleti 
díj összege 700.000 Ft.  
A bérlő a rendezvények időpontjában biztonsági őrszolgálatot köteles biztosítani, 
valamint a rendezvények után a szükséges takarítási munkákat elvégezni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. május 31.  
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
SANKUDO Kft-t, 
M04 Kft-t, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
pénzügyi ügyintézőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8.  

           
 
 
Tárgy: A Mazda tehergépkocsi értékesítése  
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Elfogadjuk a bizottság előterjesztését. Javasoljuk 
a képviselő-testületnek, a gépkocsi értékesítését, továbbá a bizottságunk javasolja, hogy a 
gépkocsit 850.000 Ft + ÁFA induló áron hirdesse meg az önkormányzat értékesítésre. Több 
ajánlat beérkezése esetén pedig, nyílt árverésre kerüljön sor, amely nyílt árverés, pedig május 
14-én 9 órakor történjen. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a bizottsági 
határozatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 58/2009. határozat 
 
Tárgy: MAZDA gépjármű meghirdetése értékesítésre 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő, GUM-855 forgalmi rendszámú, Mazda E 2200 típusú, 2184 cm3-es, 
1999-es évjáratú, 6 személyes + pótüléses gépjárművet 850.000 Ft + Áfa induló áron 
meghirdeti értékesítésre.  
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Több ajánlat beérkezése esetén, melyeknél az eltérés 10%-on belüli, árverésre kerül sor 
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2009. május 14-én 9 órakor.  
A képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a feltételek fennállása esetén 
folytassa le az árverési eljárást. 
 
Felelős: polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 2009. május 14. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
ügyintézőt (hirdetmény) 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8.  

 
 
 
Tárgy: Németh István területvásárlási kérelme 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottságunk megtárgyalta a kérelmet és az 
induló árat 6,5 millió Ft-ban ítéltük meg. Abban az esetben, ha több ajánlat érkezik, akkor itt 
is árverést javaslunk tartani.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a bizottsági 
határozatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 59/2009. határozat 
 
Tárgy: A volt birka csárda területének eladása (Németh István területvásárlási kérelme) 

 
H a t á r o z a t  

 
1.) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a kalocsai Korona Rádió 

ügyvezetője, Németh István kérelmét, amely a Dunapataj, Szelidi-tó 4086/20 hrsz-ú, 
675 m2 nagyságú, és a Dunapataj, 4086/21 hrsz-ú, 1440 m2 nagyságú ingatlanok 
megvásárlására vonatkozik.  

2.)  A képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti ingatlanokat meghirdeti eladásra az 
alábbi feltételekkel:  

- induló ár: bruttó 6,5 millió Ft (több ajánlat beérkezése esetén, amelyeknél az 
eltérés 10%-on belüli, árverést kell tartani) 

- a pályázat során előnyt élveznek olyan tevékenységek, amelyek a Szelidi-tó 
népszerűsítését növelik, elősegítik  
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- amennyiben a pályázó a vállalt tevékenységet nem kezdi meg a szerződés 
aláírását követő 2 éven belül, az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti 
meg az eladási áron 

- a pályázó a tevékenység megkezdéséig szezonálisan 1 közösségi 
rendezvényt  kell, hogy rendezzen  

- az ajánlatokban kerüljön meghatározásra, hogy a vásárló a területen milyen 
közösség szórakoztató egységet kíván telepíteni – előnyt élvez rádió, illetve 
telekommunikációs rendszer alkalmazása – amely megvalósításának végső 
határideje 2011. június 1.  

- a 2009-2010-es évekre ideiglenes műsorok szervezése (legalább évente 1 
program) 

- ha szálláshelyet épít, annak megépítésének végső határideje 2013. június 1. 
- amennyiben a tervezett kivitelezés 2013. június 1-ig nem valósul meg, az 

önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg az eladás árán 
- az ingatlanszerzéssel, közművesítéssel, telekösszevonással kapcsolatos 

összes költség kizárólag a vevőt terheli 
-  az árverés érvénytelennek is nyilvánítható 
-  az árajánlatok benyújthatók: 2009. május 18-án 16 óráig 
-  az árverés időpontja: 2009. május 19-én 14 óra 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. május 1. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt, 
kérelmezőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
ügyintézőt (hirdetmény) 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8. 

          
 
 
Tárgy: Önkormányzati területfelelősök kinevezése 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk az 
előterjesztést meghallgatta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Bizottságunk elfogadásra javasolja a határozat-
tervezetet. Kérem polgármester urat, hogy ismertesse a határozat-tervezetet. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A területfelelősi szolgálat kialakítására május 4-től kerülne sor. 
A közfoglalkoztatottakból 4 fő kezdené meg a szolgálatát, főként az illegális 
szemételhelyezésnek a megakadályozásával, felderítésével, megszüntetésével 
tevékenykednének elsősorban a Szelidi-tónál, majd pedig ha a szeméttelep bezár, akkor 
Dunapataj területén is. Ehhez 500.000 Ft hozzájárulást kérünk, nem a közfoglalkoztatottak 
részére, mint bért, mert a közfoglalkoztatásból ezt ki tudjuk fizetni, hanem be kell vonni a  
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rendőrséget. A területfelelősök feladata, közterület rongálók, tetten ért személyek 
feltartóztatása, rendőrség kiérkezéséig. Igazából ők egy jelzőrendszer lennének a hatóság felé. 
De nemcsak az illegális szemét lerakásának megakadályozása lenne a feladatuk, hanem a 
rendezvények biztosítása, a közterületi rongálások megelőzése, idősek gondozása és egyéb 
feladatok. Ez egy kísérleti jelleggel indulna el májustól és amennyiben a képviselő-testület 
úgy látja, hogy az együttműködő felek hatékonyan együtt tudnak működni, akkor 
természetesen hosszabb időre kötnénk a szerződést, amennyiben nem akkor ezt a 
területfelelősi szolgálatot megszüntetjük. A területfelelősök formaruhával lesznek ellátva, 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Területfelelősi jelvényével, fényképes 
igazolvánnyal és a ruházaton feltüntetésre kerül minden, ami az azonosításukhoz szükséges, 
hogy már messziről lássák a lakosok, hogy a felelősök milyen céllal járják a falut. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Sejtjük, hogy milyen hátrányokkal fog járni a 
szeméttelep megszüntetése, illetve én azt gondolom, hogy miután itt munkaidőn kívüli, 
valamint egyéb előre nem látható feladatról lenne szó, mindenképpen javasoljuk az  
500.000 Ft biztosítását ennek a szervezetnek.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a bizottsági 
határozatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 60/2009. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj önkormányzat közigazgatási területén területfelelősi szolgálat felállítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és egyetért azzal, hogy Dunapataj közigazgatási területén 
területfelelősi szolgálat kerüljön felállításra.  
A területfelelősi szolgálat 2009. május 4-én kezdi meg a tevékenységét a 
közigazgatási területen 4 fővel.  
A területfelelősök együttműködnek a Polgármesteri Hivatal Közterület- 
felügyeletével,  szabálysértési hatóságával és mezei őrszolgálatával, valamint a 
helyi körzeti  megbízotti iroda tagjaival. 
A közterület felelősök közvetlen irányítását a polgármester végzi. 

 
2.)  A képviselő-testület a szolgálat költségére 500 ezer Ft felhasználását engedélyezi a 

2009. évi általános tartalék terhére. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
 közterület-felügyelőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2009. május 8.  
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Tárgy: Ügyrendi és Szociális Bizottság előterjesztései 
 
Tárgy: Az önkormányzat és a Pataj Tv Bt. közötti együttműködési megállapodás 
  felülvizsgálata 
 
Előterjesztő: Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 
   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság 
úgy döntött, hogy az önkormányzat és a Pataj TV Bt. közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatát elnapolja a májusi bizottsági ülésre azzal, hogy a hasonló módon üzemeltető 
önkormányzatoktól lehetőség szerint információt kell kérni, hogy miként oldják meg az 
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a 
bizottsági határozatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal tudomásul veszi és elfogadja az Ügyrendi 
és Szociális Bizottság határozatát. 
 
 
 
Tárgy: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság előterjesztései 
 
Tárgy: Civil szervezetek 2009. évi támogatási kérelmeinek megtárgyalása 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke 
   (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a bizottsági 
határozatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
Szám: 61/2009. határozat  
 
Tárgy: Civil szervezetek 2009. évi támogatása 
 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 4/2009.(II.12.) rendeletében a 
társadalmi szervezetek támogatására meghatározott és fedezetként biztosított 
2.000.000 Ft terhére az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javaslata alapján az 
alábbi támogatási összegeket állapítja meg:  
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Dunapataji Önkéntes Tűzoltó Egyesület 280.000 Ft 
Dunapataji Községi Sportegyesület 900.000 Ft 
Vagyon- és Életvédelmi Egyesület 200.000 Ft 
Patajiak Köre Egyesület 260.000 Ft 
Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület 180.000 Ft 
Dunapataji Lövész, Íjász és Szabadidősport Egyesület 180.000 Ft 
Összesen: 2.000.000 Ft 
 

2. A támogatás kifizetésének feltételei:  
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § (2) bekezdése alapján 
a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget 
kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű 
felhasználásáról. 
 
A fenti jogszabályban foglaltakat figyelembe véve, a képviselő-testület által az 1. 
pontban megállapított támogatások kifizetése előtt e határozat mellékleteként csatolt 
támogatási szerződést kell megkötni. 
 

3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2009. év folyamán későbbiekben juttatott 
támogatásokra is vonatkozik a 2. pontban meghatározott szerződéskötési 
kötelezettség. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. december 31.  
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
civil szervezeteket, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8. 
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Melléklet a 61/2009. határozathoz  

Iktatószám: 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött: 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20., képviseli  
Dusnoki Csaba polgármester) mint támogató, másrészről 
a 
………………………………………….(Cím:………………………………………………… 
képviseli:…………………………………..), mint támogatott között az alábbi feltételekkel. 
 
1.) Jelen támogatási szerződés a szerződő felek között a ……………  határozata alapján jött 

létre. 

2.) A támogató kijelenti, hogy támogatja a .............................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

     (beruházások, felújítások, beszerzések, szolgáltatások konkrét meghatározása) 
3.) A támogató ……………..Ft (azaz:……………………………Ft)összegű vissza nem 

térítendő támogatást nyújt a támogatott számára. A támogatási összeget a szerződés 
aláírása után:  
………….napon belül átutalja a támogatott ………………………pénzintézetnél vezetett 
………………………..számú számlájára,  
/vagy: az alábbi ütemezésben folyósítja:…………………………………………………… 

4.) A támogatott a támogatás összegét csak a jelen szerződés második pontjában 
meghatározott célra használhatja fel. A támogatás e céltól eltérő felhasználása esetén a 
támogatott köteles annak – a támogatás átutalásától a visszafizetéséig terjedő időszakra a 
mindenkori jegybanki alapkamattal növelt – összegét az erre irányuló felszólítást 
követően 15 napon belül visszafizetni a támogató számlájára. 

5.) Támogatott a támogatás összegének célszerinti felhasználásáról ………………………-ig 
az ezt igazoló, a támogatott nevére szóló számlák, bizonylatok fénymásolatának a 
Dunapataj Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának 
történő megküldésével köteles elszámolni.  
A támogató ellenőrzi a hivatal útján a támogatás felhasználását és a számadást. 
Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz 
eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a jelen szerződésen túl további támogatást számára 
a támogató nem nyújt. 

6.) Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik a Kalocsai 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

7.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 

Ezen szerződést a felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt helybenhagyóan aláírják. 
 
Dunapataj, 2009. …………………. 
……………………………………                         …………………………………….. 
                támogató                                                                    támogatott     
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Tárgy: OKÉV mérés eredményei 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke 
   (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Azok az adatok, amiket összehasonlítottunk, 
nyilvános adatok, tehát mindenki számára hozzáférhetőek. Ebből szűrtük le a 
konzekvenciákat. Az eredmények 2007. és 2008. évben elért eredmények javulást mutatnak. 
Immár 15 éve vizsgáztatunk 4-6-8. osztályban, kezdetben nagy volt az ellenállás, de rájöttünk, 
hogy valamilyen módon mérni kell az eredményeket.  
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal tudomásul vette az előterjesztést.  
 
 
Dávid János Intézményvezető: A népdalkör nevében megköszönöm a képviselő-testület 
támogatását. Reméljük, a jövőben is hasonló célokat fogunk elérni.  
 
 
 
Tárgy: DKT Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása 
 
Előterjesztő: Benkó Józsefné óvoda vezető 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Újra megnyílik a lehetőség a teljesítménymotivációs 
pályázat benyújtására. Ezzel kapcsolatban átadom a szót Benkó Józsefnének. 
 
Benkó Józsefné óvodavezető: 2008-ban is beadtuk a teljesítménymotivációs pályázatot, 
amelyre az idén is lehetőség van. Ehhez elkészítettük a Duna-menti Közoktatási Társulás 
Intézményi Minőségirányítási Programját. Kérem, hogy fogadja el a képviselő-testület az 
intézményi minőségirányítási programot. A pályázatot május 15-ig lehet benyújtani. Úgy 
gondolom, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a vezető óvónő kiegészítését.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Természetesen az önkormányzati minőségirányítási 
porgrammal konvergál az intézményi program. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a DKT intézményi 
minőségirányítási programját elfogadja-e?  
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 62/2009. határozat 
 
Tárgy: DKT Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása 
  

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a Duna-menti Közoktatási Társulás 
Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája Intézményi Minőségirányítási Programját 
megtárgyalta és elfogadja. (A program a határozat melléklete.) 
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Felelős: polgármester, DKT igazgató 
Határidő: folyamatos 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
DKT igazgatót 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8. 

 
 
 
Tárgy: DAOP-2007-4.2.1/2F „Együtt-egymásért a Duna-menti Közoktatási Társulásban” – 
  Projekt a felhasználóbarát közoktatás-fejlesztésért c. pályázat önrészének kiegészítése 
 
Előterjesztő: polgármester 
                  (írásbeli előterjesztés csatolva)  
 
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: 63/2009. határozat 
 
Tárgy:  DAOP-2007-4.2.1/2F „Együtt-egymásért a Duna-menti Közoktatási Társulásban”- 

Projekt a felhasználóbarát közoktatás-fejlesztésért c. pályázat önrészének kiegészítése 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a DAOP-2007-4.2.1/2F 
„Együtt-egymásért a Duna-menti Közoktatási Társulásban”- Projekt a felhasználóbarát 
közoktatás-fejlesztésért címmel. Az 1. fordulóbeli sikert követően a 2. fordulóban a 
pályázat formai szempontból befogadásra került DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0013 
azonosító számon, amelyet értékelésre továbbbocsátottak. 
A képviselő-testület a beruházást 2009 – 2010-ben kívánja megvalósítani. A 
közbeszerzési eljárást feltételesen meg kellett indítani. 
A pályázat teljes költsége  215.090.264,-Ft (áfás) 
EU támogatás (90%)  193.581.237,-Ft (áfás) 
Az önerő teljes költsége (10%)   21.509.027,-Ft (áfás) 
A képviselő-testület az önerőnek a 2009. évi költségvetésében való biztosítását rendelte 
el. 
 
A képviselő-testület a fentiek teljesítése érdekében pályázatot kíván benyújtani a jelölt 
pályázat megvalósításához szükséges önerő 65%-ának biztosítására a Duna-Mecsek 
Területfejlesztési Alapítványhoz. 

Támogatási igény (a pályázati önrész 65 %-a)    13.980.868,-Ft (áfás) 
Fennmaradó önrész         7.528.159,-Ft (áfás) 
Összesen:                 21.509.027,-Ft (áfás) 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. május 15. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:  
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. május 8. 

 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Lenne egy javaslatom az óvoda előtti 30 éves emlékművel 
kapcsolatban. Ennek az emlékműnek az eltávolítását javasolnám, mivel már aktualitását 
vesztette és a környék összképét rombolja. A Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 
beszélje meg, hogy mi legyen az emlékmű sorsa. A DTI vegye be a határozatába a kőtömb 
eltávolítását és még a nyári szezon előtt kerüljön eltávolításra.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ezt június 15. előtt el kellene dönteni. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Azt javaslom, hogy legyen parkosítva a terület. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a képviselő asszony javaslatát.  
Április 30-án 16.30 órakor szeretettel hívunk mindenkit a művelődési házban megrendezendő 
nyugdíjas műsorra. Több tárgy nem levén a nyílt ülést berekesztem. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Dusnoki Csaba           dr. Botykai János 
polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 


