
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselőt-testülete 2009. május 28-án tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem 
 
Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin, Járdi József, Kiss István, Kothencz József, 
 Nagy Gyula, Nagy Jenő Zoltán, Schill Tamás, Szabó László, Szamosközy 
 Tamás képviselők 
 Dusnoki Csaba polgármester 
 dr. Botykai János jegyző 
 
Távol lévő képviselők: Kocsis Károlyné 
   
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti az egybegyűlteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 11 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja.  Javasolja, hogy a 
képviselő testületi ülésen kívül értékeljék a május 1-i programokat. 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 
 

NAPIREND 
 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról 
 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
2.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról 

 
3.) Adóügyi munka értékelése 

 
4.) Egyebek 

- A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítása 
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 
- Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
- DKT Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája alapító okiratának módosítása 
- Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása 
- Pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE, TEUT) – később kerül kiosztásra 
- Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
- TÁMOP pályázat közbeszerzésre ad-hoc bizottság megalakítása, beszerzési 

célokmány jóváhagyása, együttműködés Harta Önkormányzatával. 
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1.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az ANTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 2009. május 15-i 
hatállyal felfüggesztette a Kalocsai Kórház Csecsemő-és gyermekgyógyászati osztályának 
működését, orvoshiány miatt. Ezt követően az ANTSZ a kalocsai Kórház ellátási területének 
felosztására felhívta a Kórház fenntartóit, hogy egyezzenek meg egymással. A fenntartók nem 
tudtak megállapodni, így az önkormányzatokat bevonták abba, hogy hogyan is tovább. Amíg 
a működés bizonytalan, kötöttünk egy megállapodást az ANTSZ-szel, hogy Dunapataj 
Nagyközség ellátási területére vonatkozóan, Dunapataj az általános csecsemő- és 
gyermekgyógyászati szakmával, és a fekvőbeteg ellátással kapcsolatban Kecskeméthez 
tartozik majd az átmeneti időszakban.  
  
 2009. májusában megérkezett a Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnál 
megpályázott a 8+1 személyes Mercedes Vito személygépkocsink. A kisbusz értéke 8,4 
millió Ft nettó + Áfa. Elmondhatjuk 10 millió Ft értékben szereztünk be új gépet. A pályázat a 
nettó értéket finanszírozta, tehát a 8,4 millió Ft-ot, és a 20% Áfa-t, több mint 1,6 millió Ft-ot 
kellett, hogy önerőből vállaljunk. 
  
 Örömmel értesültünk arról is, hogy megnyertük a 2009. év elején TÁMOP program 
pályázatát, 32 millió Ft értékben. A pályázat 100%-ig finanszírozott, így önerőt nem igényel. 
A 32 millió Ft-ból képzés, tanácsadás, ezzel kapcsolatos taneszköz vásárlással valósul meg, 
természetesen eszközbeszerzéssel együtt, amely nem elhanyagolható, több millió Ft.  
  
 Gondozási Központ – amelyre az ESZA alapból megnyertük a 15 millió Ft-ot – elkészült. 
A holnapi nap folyamán fogják átadni nekünk a vállalkozók, és így a jövő héten ki tudjuk 
takarítani, majd ezt követően az időseknek vissza tudjuk adni használatra. 
 
 Az 51-es főúton gőzerővel folynak a munkálatok. A körforgalmi csomópontok a 
leglátványosabbak. A Szelidi csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben ideiglenesen, 
tehát a Zrínyi, Bem és az Akácfa utca ideiglenesen zsákutca lett. Így innen az 51-es utat 
megközelíteni nem lehet, csak kerülő úton. Az Ordasi úti csomópontnál is változott a forgalmi 
rend, változott a parkolási lehetőség. Reméljük, hogy balesetet nem fog okozni ez a forgalmi 
rend változás.  
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 Örömmel jelentem be, hogy új ideiglenes gyalogátkelőhelyet is tudtunk kialakítani a 
kalocsai úton, sajnos kellemetlenségként el kell mondanom, hogy nem igazán használják a 
gyalogosok. Tehát míg nem volt, addig volt rá igény, most hogy több 100.000 Ft-ért sikerült 
megoldani, senki sem használja. Kérem a lakosságot, hogy ha már van, akkor azon 
közlekedjünk, a balesetek elkerülése végett. 
  
 Duna-Mecsek alapítványhoz pályázatot nyújtottunk be, 2009. május 15-én, közel 14 millió 
Ft értékben, az iskolai pályázatunk önerejének kiváltása céljából. Ugye tudjuk, hogy egy 21,5 
millió Ft-os önerőt vállaltunk és ebből 14 millió Ft-ra pályázunk, hogy az önerőnk 
csökkenjen, vagyis hogy az Áfa-nak a plusz költségét valamiből tudjuk finanszírozni, ne a 
tartalékból. A pályázatot a hivatal munkatársai készítették. Így költség nem merült fel a 
pályázat készítése kapcsán.  
  
 Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről röviden, annyit szeretnék mondani, hogy a 
Vasút utca 2. szám alatti bérlakás lakásbérletét, Biacsi Lászlóval 2010. május 31-ig 
meghosszabbítottam. Valamint a Vasút út 45. szám alatti raktárépület bérleti szerződése 
módosításra került, a bérlő neve változott meg, ezt a szerződésen átvezettük.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
Előterjesztő: Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének. 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Átruházott hatáskörömben 58.000 Ft 
átmeneti segélyt biztosítottam 7 fő részére, valamint 1 személy kéret szociális helyzetére való 
tekintettel a térítésmentes étkezés igénybevételét, amely megállapításra került részére. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót.  
 
 
2. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
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Dusnoki Csaba polgármester: Pénzügyi Bizottság elnökét kérem meg, hogy véleményét 
mondja el. 
 
Gyuricza László képviselő: A költségvetés negyedéves beszámolójának gyors értékelése 
általában arról szól, hogy az összéves költségvetési arányszámokhoz, hogyan viszonyulnak az 
eddigi teljesítések. Akkor van probléma, ha kirívó esetekkel találkozunk. Ilyen pillanatnyilag 
nincs. Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
első negyedéves jelentést. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy 
az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
 
3.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Adóügyi munka értékelése 
 
Előterjesztő: adócsoport vezető 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Felkérem Gyurita Zoltánt az adócsoport vezetőjét, hogy az 
írásos beszámolót ismertesse.  
 
Gyurita Zoltán adócsoport vezető: Ismertetem a beszámoló lényeges ismérveit. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
 
4.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Tárgy: A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A jegyző urat kérem meg a rendelet módosításának 
ismertetésére. 
 
Dr. Botykai János jegyző: A képviselő-testület településfejlesztéssel foglalkozó bizottsági 
ülésén terjesztettünk elő egy olyan irányú kérelmet, amivel szerettük volna egyrészt a helyi 
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önkormányzati rendelet szabályait világosabbá tenni, pontosítani, illetve választ vártunk a 
bizottságtól a tekintetben, hogy a Dunapatajon lévő szolgáltatásokat illetően a település igényt 
tart-e arra, hogy mozgó árusok mozgó árusítást végezzenek a településen. Ugyanis az a 
legújabban elterjedt vállalkozói kezdeményezés, hogy a közterületen végigvonuló autókról 
különböző árucikkeket árusítanak. Ebben az esetben a jegyző állásfoglalással közreműködik 
az eljárásban, ugyanakkor eszköz nincs a kezében legfeljebb egy önkormányzati rendelet. A 
szabályok alapján ilyen mozgó árusításra, tevékenységre székhely szerinti településen is elő 
lehet terjeszteni a kérelmet. Ez az engedély a megye egyéb településeire is érvényes, ha az 
ottani települések is hozzájárulnak.  
 A települési bizottság úgy foglalt állást, hogy továbbra is maradjon ez a szabályozás, 
illetve pontosítsuk a rendeletet. Ezzel ellentétben az ügyrendi bizottság nem, mint rendelet, 
hanem mint anyagi szabályt nem tartotta támogatásra alkalmasnak, tehát lehet, hogy egy 
olyan rendelet-tervezetről beszélünk most, ami nem is lesz aktuális, hiszen nem lesz meg a 
szükséges szavazati arány. A kérdésem a testület felé, hogy a gépjárműves mozgóbolti 
árusításokat engedélyezzük-e? Erre vonatkozóan a képviselő-testület a rendeletét pontosítja-e, 
hogy mik ezek a mozgóbolti tevékenységek? Tesz-e ez alól kivételt? Illetve a 
szolgáltatásokkal kapcsolatban Dunapatajnak ilyen vonatkozásban van-e igénye, avagy sem?   
Mindezek meghatározása segítséget nyújt a számomra, hogy az ilyen külsős megkeresésekkel 
kapcsolatban állásfoglalásomat megadhassam.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük jegyző úrnak a kiegészítését. Nyilván a napirendi 
pont azért is fontos mert, vannak ilyen kérelmek függőben és tájékoztatást kell adnunk. Tehát 
a testületnek kellene valamilyen támpontot adnia ezzel kapcsolatban.  
 
Szabó László képviselő, DKT igazgató: Ez a rendelet-módosítás a Familie Frost-os autóra is 
vonatkozik? 
 
Dr. Botykai János jegyző: A Familie Frost-nak szerzett joga van, tehát fizeti az iparűzési adót. 
Így rá ez a módosító- rendelet nem vonatkozik.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Úgy gondolom, hogy ezt nem kellene engednünk, hiszen nem 
mindig a legbecsületesebb munkát végező emberek jönnek a településre. Biztosított 
Dunapatajon az ellátás. Én azt javasolnám, hogy ne engedjük a mozgó árusítást Dunapataj 
területén. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük alpolgármester úr véleményét. Természetesen én is 
ezen a véleményen vagyok. Ez a mozgó bolti mozgó árusítási tevékenység régen a 
kistelepülésekről szólt, ahol nincs gázellátás, bolt, posta stb. Mára azonban már elterjedt a 
nagyobb települések irányában ez a szolgáltatás.  
 
Szabó László képviselő, DKT igazgató: Mi a helyzet a szolgáltatást eladó ügynökökkel, a 
biztosítási ügynökökkel, meg a hozzájuk hasonlókkal? 
 
Dr. Botykai János jegyző: A mozgó bolti és a mozgó árusítási tevékenységet azért is 
hangsúlyoztam külön, mert két külön tevékenység. Mozgó árusítás az, amikor valakinek a 
településen van egy helyhez kötött boltja és ahhoz képest ezen a településen kíván valamit 
árusítani. A mozgó bolti tevékenység pedig az, amikor valaki olyan tevékenységet folytat akár 
a megye összes településén, amelyet egy határozatban engedély alapján végezhet. A 
biztosítást általában nem közterületen kötik, hanem a lakóházakban történik.  A rendelet a 
közterületi árusításokra vonatkozik, ügynökökre nem. 
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Nagy Gyula alpolgármester: Van olyan község, ahol nem engedik a házaló kereskedelmet. 
Az, hogy ez törvényes-e, vagy sem, nem tudom. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ha valakinek van egy vállalkozói igazolványa, ami a házaló 
kereskedelemre van kiváltva, akkor például Dunapataj Nagyközség Önkormányzata nem 
zárhatja ki a településről. Tehát ki lehet tenni táblát, bele lehet tenni újságba, ennek nincs 
akadálya, de ez nem törvényes.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Annyi kiegészítésem lenne, hogy az ombudsman ezt a fajta tiltást 
vizsgálta, és azt állapította meg, amit a polgármester úr mondott, hogy ez ilyen módon nem 
korlátozható.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Tehát a házaló kereskedés egyfajta módon korlátozható, ha a 
település lakosai nem vesznek tőle és nem engedik be a lakásba.  
 
Kothencz József képviselő: A bizottsági ülésen nem tudtunk dűlőre jutni. Vannak kételyeim 
ezzel a rendelet-tervezettel, ezért azt javaslom, hogy fussunk neki még egyszer egy bizottsági 
ülésen. Nem jártuk ezt a témát kellően körül, ahhoz, hogy megfelelően tudjunk dönteni. Ha 
eleve gátat szabunk ennek a tevékenységnek akkor nem is tud kialakulni. Éppen ezért 
javasolom, hogy a következő testületi ülésre járjuk körbe a témát.  
 
Dusnok Csaba polgármester: Egy a probléma, hogy vannak beadott kérelmek, tehát ezt a 
jegyző úr addig nem tudja halasztani. Az ügyeinket nem tudjuk addig intézni, amíg ebben az 
témában döntést nem hozunk. A törvény megszabja, hogy hány napon belül kell ebbe 
bármilyen intézkedés foganatosítani.  
 
Dr. Botykai János: Amennyiben nem kerül sor a rendelet módosítására, akkor is eldőlt, hiszen 
a mozgó bolti tevékenységet én csak a rendeleti formára hivatkozva tudom korlátozni 
állásfoglaláskor. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az eljáró hatóság ennek helyt ad. 
 
Bosznayné dr. Rákóczy Rozália külsős bizottsági tag: Ebbe a témakörbe tartozik az is mikor 
bedobják a szórólapot, hogy a Közösségi Házban lesz az árusítás? Ez a tevékenység is oda 
tartozik, vagy csak és kizárólag a közterületre? 
 
Dr. Botykai János jegyző: Azért a vállalkozó helységet vesz bérbe és meghatározott 
időszakonként ott árusít. Az a tevékenység teljesen jogszerű és nem mozgóbolti tevékenység. 
 
Bosznayné dr. Rákóczy Rozália: És a kispiac, az ide tartozik? 
 
Dr. Botykai János jegyző: Az sem tartozik ide, mivel az piaci (őstermelői, élelmiszer piaci) 
tevékenységnek minősül. 
 
Bosznayné dr. Rákóczy Rozália: Akkor mi tartozik ebbe a körbe? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Valljuk be a mozgó bolti mozgó árusítási tevékenységnek elég 
szűk köre van. Van aki kukoricát, van aki fagyit akar árulni, de ahhoz ANTSZ engedély kell. 
Előfordul, hogy valaki kalácsot szeretne eladni, de ahhoz is az ANTSZ engedélye szükséges. 
(Gázpalack, kutyatáp, tűzifa ezek házhoz vitele.) Tehát körülbelül ezek vannak ebben a 
kategóriában. 



7 
 

 
Dr. Botykai János jegyző: Amit a jogszabály enged azt helyhez kötötten közterületen továbbra 
is lehet árusítani és be lehet érte szedni a bérleti díjat, közterület-foglalási díjat. Tehát mozgó 
bolt az, amikor utcán árul valaki, úgy, hogy nincs üzlete az adott településen.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Tehát az a tevékenység, amikor valaki járja az utcákat és árulja, 
termékeit. Erről a tevékenységről kell dönteni, hogy akarjuk-e avagy sem. Ha így hagyjuk a 
rendeletet, akkor az bővülhet, ha máshogy döntünk, akkor nem fog.   
 
Schill Tamás képviselő: Ha jól értem jegyző úr szavait, ha nem döntünk ezen a testületi 
ülésen, akkor is el van döntve a kérdés. A bizottsági ülésen ezt a témát elég hosszasan 
tárgyaltuk és egyhangúan azt a döntést hoztuk, hogy nem támogatjuk ezt a tevékenységet. Az 
én véleményem, hogy most döntsünk és fogadjuk el a rendelet-módosítást. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Kothencz József képviselő úrnak módosító indítványa volt, 
úgyhogy akkor először, a módosító indítványt szeretném megszavaztatni.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elutasította 
a módosító indítványt. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A rendelet-tervezetet szeretném megszavaztatni. 
 
A képviselő-testület 6 igen, 4 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett nem fogadta el a 
rendelet-tervezetet. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Az eredeti rendelet marad hatályban, hiszen a rendelet 
elfogadásához többségi (7) igen szavazatra van szükség. Így ez a rendelet nem lép hatályba. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Így akkor a mai naptól – a jelenlegi hatályos rendelet feltételei 
szerint, lehet folytatni ezt a tevékenységet.  
 
 
Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a képviselő-testület számára. 
 
Szabó László képviselő, DKT igazgató: Egyrészt a demográfiai mutatókban elég nagy 
ingadozás figyelhető meg. Fel vagyunk készülve arra, hogy a gyermeklétszám ingadozását 
hogyan fogjuk kezelni. A másik dolog, a szociális hátrányokkal küszködő családok, amelyek 
éles leképeződése a gyerekek sorsa. Igazából van egy olyan populáció, amelyiknek a 
foglalkoztatása a szabadidejében nincs megoldva. Ez a populáció a középiskolás korosztály. 
A kiváló képességű fiatalok megfelelnek a középiskolák elvárásainak és megtalálják azokat a 
tevékenységi formákat, amelyekkel a képességeiket kamatoztatni tudják. Van azonban egy 
jelentős réteg, amely, vagy eljut a középiskolába vagy nem. Ők általában itt maradnak a 
településen. Az ő szórakoztatásukra nem igazán tudunk mit kínálni. Mindenféleképpen 
foglalkoznunk kell velük. Mindenképpen kellene erről kamerákon kívül is beszélnünk.  
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Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Teljes mértékben egyetértek a 
gondolattal. Erről tényleg beszélnünk kell. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. A középiskolás 
gyerekek között, kezd kialakulni azoknak a tábora, akiket lassan hetente az igazolatlan 
hiányzások miatt - a szülője okán - meg kell, hogy hallgassuk, hiszen nem látogatják azokat 
az intézményeket, ahova szüleik beiratták őket. Sajnos nőhet azoknak a szülőknek a száma is, 
akik kiskorú veszélyeztetése miatt a bíróság előtt fognak állni rövidesen. Hiszen nem sokáig 
lehet azt tűrni, hogy egy személy egy iskolai éven belül több alkalommal is szabálysértési 
eljárás alanyaként szerepeljen. A szülőnek fogalma sincs arról ez esetekben, hogy a gyereke 
iskola helyett hol jár, nem tudja igazolni, illetve a felszólítások alapján utólag próbálkozik 
különböző trükkökkel. Ezt sokáig nem fogjuk elviselni, hanem ha kell – ahogy már volt is rá 
példa – a szülő bizony bíróság előtt fog felelni, hogy teszi-e a dolgát. Hiszen nem csak jogai 
vannak, hanem kötelezettségei is, amiket el kell végezni.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozatot 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 64/2009. határozat 
 
Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése  
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2008. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése tárgyában készített 
beszámolót. 
 

2.) Az értékelést megküldi a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Bács-
Kiskun Megyei Területi Kirendeltség Szociális és Gyámhivatalának. 
 

Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: dr. Botykai János jegyző 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 8. 

 
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 
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Dusnoki Csaba polgármester: Az intézmények alapító okiratának módosításait együtt 
tárgyalnánk. Törvényi kötelességünknek kell, hogy eleget tegyünk. Erről már a korábbi 
képviselő-testületi ülésen is volt szó, amikor megbíztuk az intézmények vezetőit, hivatal 
vezetőit, hogy az alapító okiratot a jogszabályoknak megfelelően nézzék át, módosítsák. És a 
következő testületi ülésre terjesszék elő, hogy arról, a képviselő-testület döntést tudjon hozni. 
Megkérem jegyző urat, hogy az alapító okirat módosításról szóljon pár szót.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Annyi kiegészítést tennék, hogy a 2008. évi CV. tv. - ami a 
közintézmények jogállásáról szól - adta a feladatot, ami során a képviselő-testület a legutóbbi 
ülésén már döntést hozott. A tv. céljai között a közpénzek átláthatósága, a közfeladatok 
ellátása, illetve az intézmény modernizációja szerepel. Tehát az előző képviselő-testületi 
ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy az intézményi formákon nem változtat,  és majd 
két alapítvány fog megszüntetni. A meglévő intézményekkel azonban módosítást nem tervez. 
A tv. alapján június 1-ig az alapító okiratokat módosítás szerint és egységes szerkezet szerint 
is el kell, hogy fogadjuk. Illetve egy későbbi időpontban lett volna kötelességünk a 
szakfeladati rend meghatározása, azonban ez is javasolt volt, hogy lehetőleg az alapító 
okirattal együtt készüljön el. Az alapító okiratok azonos pontokat tartalmaznak és ezt 
követően az intézményi sajátosságokat, illetve az alapító okirat hátrébb lévő részeiben a már 
megszokott mellékleteket továbbra is szerepeltettük. Itt elsősorban a Közoktatási Társulás 
Intézményére gondolok. Mivel jogszabályi kötelezettségünk a működési forma már az előző 
testületi ülésen eldőlt, így különösebb teendőnk nincs, minthogy elfogadjuk mind a három 
alapító okiratot, amelyet ezúton kérek és javaslok.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának módosítását elfogadja-e?  
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 65/2009. határozat  
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása  
 

H a t á r o z a t  
 

1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az abban foglaltak alapján a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
 A (régi) alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
 „Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 1.§-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot 
adja ki: 

 
 A (régi) alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 Székhelye: 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.” 
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 A (régi) alapító okirat 3. pontja címe és szövege helyébe az alábbi cím és szöveg 
kerül: 

 Létrehozásáról rendelkező határozat: 40/2001. Kt. határozat” 
 
 A (régi) alapító okirat 4. pontja címe és szövege helyébe az alábbi cím és szöveg 

kerül: 
 Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

- az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai, a polgármester és a jegyző 
feladat- és hatáskörgyakorlásához szükséges ügyek, döntések előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

- külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatok 
 
 A (régi) alapító okirat 5. pontja címe és szövege helyébe az alábbi cím és szöveg 

kerül:  
Alap-, kiegészítő, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége 
a) Alaptevékenysége: melléklet szerint 
b) Alaptevékenység jellege szerinti szakmai szempontból meghatározó 

szakágazat: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

c) Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenysége: 
Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
 A (régi) alapító okirat 6. pontja címe és szövege helyébe az alábbi cím kerül: 
 Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 

kiadásaiban: ----------- 
 
 A (régi) alapító okirat 7. pontja címe és szövege helyébe az alábbi cím és szöveg 

kerül:  
 Illetékességi területe 
 Dunapataj nagyközség közigazgatási területe 
 
 A (régi) alapító okirat 8. pontja címe és szövege helyébe az alábbi cím és szöveg 

kerül: 
 Irányító szerv 
 Neve: Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Székhelye: 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20. 
 

a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye 
Neve: Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

b) Székhelye: 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20. 
 
 A (régi) alapító okirat 9. pontja címe és szövege helyébe az alábbi cím és szöveg 

kerül:  
 Típus szerint besorolása 

a) Tevékenységek jellege alapján: közhatalmi tevékenység 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó 
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 A (régi) alapító okirat 10. pontja címe és szövege helyébe az alábbi cím és 
szöveg kerül:  

 Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – az 

1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, a megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevezi ki. A kinevezés 
határozatlan időre szól.  

 
 Az alapító okirat az alábbi új 11. ponttal egészül ki:  
 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 
 Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, amelyekre a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, amelyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, amelyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
 Az alapító okirat az alábbi új 12. ponttal egészül ki: 
 Hatályba lépés 
 Ezen, a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okirat 2009. június 1-jén lép hatályba. A mellékletben felsorolt szakfeladatokat 
tartalmazó A) táblázat 2009. december 31-én hatályát veszti, ezen nappal 
helyébe a B) táblázat lép hatályba. 

 
2. A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt egységes szerkezetű alapító okiratot 

elfogadja.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 8. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:  
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
Magyar Államkincstárt, Kecskemét 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 8.  
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Melléklet 
a.) Alaptevékenység keretében ellátott feladatok meghatározása: 
 

Szakfeladat száma, megnevezése 
A) 2009.december 31-ig hatályos 

 
B)   2010. január 1-től hatályos 

014034  Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 016100 Növénytermesztési szolgáltatás (mezőőri   
             szolgálat) 

020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási   
             tevékenység 

452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és   
             felújítása 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
749914 Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységek  
             segítő szolgáltatás 

421100 Út, autópálya építése 

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi  
             társulások igazgatási tevékenysége 

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartás 

751164 Települési és területi kisebbségi  
             önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

751175 Országgyűlési képviselőválasztással  
             kapcsolatos feladatok végrehajtása 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

751186 Önkormányzati képviselőválasztással  
             kapcsolatos feladatok végrehajtása 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 
751878 Közvilágítási feladatok 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz  

             kapcsolódó tevékenységek 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi  
             társulások elszámolásai 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz  
             kapcsolódó tevékenységek 

751966 Önkormányzatok feladatra nem terhelhető  
             elszámolásai 

841116 Országos, települési és területi kisebbségi  
             önkormányzati választásokhoz kapcsolódó   
             tevékenységek 

851231 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz   
             kapcsolódó tevékenységek 

851297 Védői szolgálat 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó  
              tevékenységek  

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi  
              társulások igazgatási tevékenysége 

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok  
              igazgatási tevékenysége 

853333 Munkanélküli ellátások 841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése,  
             adóellenőrzés   

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátás 841192 Kiemelt állami és önkormányzati  
             rendezvények 

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak  
             lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 841402 Közvilágítás 
 

TEÁOR szinti besorolás: 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.  
             szolgáltatások  

01.61 Növénytermelési szolgáltatás 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú  
              kistérségi társulások elszámolásai 

02.40 Erdészeti szolgáltatás 841902 Központi költségvetési befizetések 
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi  

              kapcsolatai 
38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 842421 Közterület rendjének fenntartása 
42.11 Út, autópálya építése 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,  

             programjainak komplex támogatása 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
           üzemeltetése 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi  
              színterek működtetése 
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71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
84.11 Általános Közigazgatás 882111 Rendszere szociális segély 
84.12 Egészségügy, okt., kultúra, egyéb szoc. szolg.ig. 882112 Időskorúak járadéka 
86.90 Egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
 882115 Ápolási díj alanyi jogon 
 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 882119 Óvodáztatási támogatás 
 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
 882122 Átmeneti segély 
 882123 Temetési segély 
 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás 
 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
 882202 Közgyógyellátás 
 882203 Köztemetés 
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
 890441 Közcélú foglalkoztatás 
 890442 Közhasznú foglalkoztatás  
 890443 Közmunka 
 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

              óvodai nevelése, ellátása 
 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

              nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai  

              tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
              (1-4. évfolyam) 

 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
              nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai  
              tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
              (5-8. évfolyam) 

 852031 Alapfokú művészetoktatás  
              zeneművészeti ágban 

 852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és  
              iparművészeti, táncművészeti, szín-és  
              bábművészeti ágban 

 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi  

              otthoni nevelése 
 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a DKT alapító 
okiratának módosítását elfogadja-e?  
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 66/2009. határozat 
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Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája alapító 
 okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-menti Közoktatási 
Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést, és az abban foglaltak alapján a Duna-menti 
Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  

 
 A (régi) alapító okirat bevezető résszel egészül ki az alábbiak szerint:  
 „Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 1.§-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot 
adja ki:”  

 
 A (régi) alapító okirat 1. pontjának címe helyébe „a költségvetési szerv neve” 

cím kerül, és kiegészül az alábbiak szerint:  
 
 „Rövidített neve: DKT Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája” 
 
 A (régi) alapító okirat 4. pontjának számozása 2. pontra változik, szövege az 

irányítószámmal „6328” egészül ki.  
 
 A (régi) alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Létrehozásáról rendelkező határozat: 10/2007. határozat” 
 
 A (régi) alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Jogszabályban meghatározott közfeladata: az alapító önkormányzatok 1990. 

évi LXV. tv. (Ötv.) 8.§ (4) bekezdésében foglalt kötelező, az óvodai neveléssel 
és az általános iskolai oktatással és neveléssel összefüggő alapellátási 
feladatainak ellátása. Közfeladata továbbá, hogy alaptevékenysége keretén 
belül ellássa az alapfokú művészetoktatással, a közművelődési és 
közgyűjteményi tevékenységgel, valamint a diáksporttal kapcsolatos 
feladatokat.” 

 
 A (régi) alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

 „Alap, kiegészítő, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége 
a) Alaptevékenysége: melléklet szerint 
b) Alaptevékenység jellege szerint szakmai szempontból meghatározó 

szakágazat: 852010 alapfokú oktatás 
c) Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenysége: 
 Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
 A (régi) alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Kisegítő és vállalkozási tevékenység arányainak felső határa a szerv 

kiadásaiban:” ------- 
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 A (régi) alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Működési köre: Dunapataj, Géderlak és Ordas községek közigazgatási 

területe” 
 
 A (régi) alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Irányító szervei: 
 Neve: Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Székhelye: 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20. 
 Neve: Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Székhelye: 6334 Géderlak, Kossuth L. u. 95. 
 Neve: Ordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Székhelye: 6335 Ordas, Kossuth L. u. 8.” 
 

a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: 
 Neve: Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Székhelye: 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20. 
 Neve: Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Székhelye: 6334 Géderlak, Kossuth L. u. 95. 
 Neve: Ordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Székhelye: 6335 Ordas, Kossuth L. u. 8.” 
 
 A (régi) alapító okirat) 9. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Típus szerinti besorolása:  

a) Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
b) Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
c) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési 

szerv. 
 A közintézmény - külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-

gazdálkodási feladatainak ellátását az önállóan működő és gazdálkodó 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.” 

 
 A (régi) alapító okirat 11. pontjának számozása az új alapító okiratban 10. 

pontra változik, címe az alábbiak szerint módosul: 
 „Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:” 
 
 A (régi) alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
 Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, amelyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, amelyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 

 A (régi) alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Jogelődök megnevezése, székhelye: 
 Kodály Zoltán ÁMK  
 Székhelye: 6328 Dunapataj, Kalocsai út 2. törzsszám: 337155205 
 Géderlak és Ordas Községi Önkormányzatok Közös Közoktatási 

Intézményirányító és Fenntartó Társulás Intézményei 
 Székhelye: 6334 Géderlak, Dunaszentbenedeki u. 2. törzsszám: 33749203 
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 A (régi) alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
 „Fenntartó(k) neve és címe: 
 Neve: Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Címe. 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20. 
 Neve: Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Címe: 6334 Géderlak, Kossuth L. u. 95. 

 Neve: Ordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Címe: 6335 Ordas, Kossuth L. u. 8.” 
 
 A (régi) alapító okirat 2. pontjának számozása 14. pontra változik, szövege 

változatlan. 
 
 A (régi) alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Tagintézményei: 

a) Dunapataj Nagyközségi Önkormányzat közigazgatási területén:  
intézményegységként: 
- Kodály Zoltán Általános- és Művészeti Iskola, Dunapataj, Kalocsai út 2. 
- Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, Dunapataj, Ordasi út 27. 
b) Géderlak Községi Önkormányzat közigazgatási területén: 

 Általános Iskola, Géderlak, Dunaszentbenedeki u. 2. 
 Napköziotthonos Óvoda, Géderlak, Kossuth u. 95. 

c) Ordas Községi Önkormányzat közigazgatási területén: 
 Általános Iskola, Ordas, Kossuth u. 6. 
 Napköziotthonos Óvoda, Ordas, Dózsa u. 38.” 

 
 A (régi) alapító okirat 5. pontjának számozása 16. pontra változik, szövege az 

alábbiak szerint módosul: 
 
 „Telephelyei: 

a) Dunapataj Nagyközségi Önkormányzat közigazgatási területén: 
- Kodály Zoltán Általános- és Művészeti Iskola: 

 Dunapataj, Kalocsai út 2. (székhely) 
 Dunapataj, Petőfi S. u. 3. 
 Dunapataj, Vasút u. 13-15. 

 
- Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 

 Dunapataj, Ordasi út 27. 
 

b) Géderlak Községi Önkormányzat közigazgatási területén: 
- Általános Iskola 

 Géderlak, Dunaszentbenedeki u. 2. 
- Napköziotthonos Óvoda 

 Géderlak, Kossuth u. 95. 
 

c) Ordas Községi Önkormányzat közigazgatási területén: 
- Általános Iskola  

 Ordas, Kossuth u. 6. 
- Napköziotthonos Óvoda 

 Ordas, Dózsa u. 38.” 
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 A (régi) alapító okirat 19. pontjának számozása 17. pontra változik, szövege 
változatlan.  

 
 A (régi) alapító okirat 20. pontjának számozása 18. pontra változik, szövege 

változatlan.  
 
 A (régi) alapító okirat 17. pontjának számozása 19. pontra változik, szövege 

változatlan. 
 
 A (régi) alapító okirat 20. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A közintézmény önállóan működő 

költségvetési szerv. A külön megállapodásban foglaltak alapján meghatározott 
pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Dunapataj 
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Elsősorban 
szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik amelyek felett 
kötelezettségvállalási teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.  

 
 A (régi) alapító okirat 7. pontjának számozása 21. pontra változik, és a b) pont 

hatályát veszti. 
 
 A (régi) alapító okirat 8. pontjának számozása 22. pontra változik, szövege 

változatlan. 

 A (régi) alapító okirat 10. pontjának számozása 23. pontra változik, szövege az 
alábbiak szerint módosul: 

 Költségvetési törzsszám: 542881 
 OM azonosító: 200941 

 A (régi) alapító okirat 12. pontjának számozása 24. pontra változik, szövege az 
alábbiak szerint módosul: 

 Igazgatótanács: Az intézményben annak vezetése és a tagintézmények 
munkájának összehangolása, segítése céljából Igazgatótanács működik, az 
intézményvezető irányításával.  

 A (régi) alapító okirat 13. pontjának számozása 25. pontra változik, szövege 
változatlan. 

 A (régi) alapító okirat 15. pontjának számozása 26. pontra változik, szövege 
kiegészül az alábbiak szerint:  

 … a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény (Kt.), az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 
217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet (Ámr). 

 A (régi) alapító okirat 18. pontjának számozása 27. pontra változik, szövege 
változatlan. 

 A (régi) alapító okirat 21. pontjának számozása 28. pontra változik, szövege 
változatlan. 

 Az új alapító okirat 29. ponttal egészül ki, az alábbiak szerint: 
 „Hatályba lépés, egyéb rendelkezés 

 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről a közoktatási intézményre 
vonatkozó szakmai jogszabályok és előírások, valamint a költségvetési szervek 
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gazdálkodására vonatkozó jogszabályok alapján a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban kell részletesen rendelkezni, illetve azok alapján kell eljárni. 

 
 Ezen, a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirat 2009. június 1-jén lép hatályba. A mellékletben felsorolt 
szakfeladatokat tartalmazó A) táblázat 2009. december 31-én hatályát veszti, 
ezen nappal helyébe a B) táblázat lép hatályba. 

 Az Alapító Okiratot Dunapataj Nagyközség Önkormányzati Képviselő-

testülete 2009. május 28-án megtartott ülésén 66/2009. határozatával, Géderlak 

Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május 26-án megtartott 

ülésén 65/2009. határozatával, Ordas Község Önkormányzati Képviselő-

testülete 2009. május 26-án megtartott ülésén 28/2009. határozatával 

jóváhagyta.” 

 

2. A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt egységes szerkezetű alapító okiratot 
elfogadja.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 8. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
Magyar Államkincstárt, Kecskemét 
DKT intézményvezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző  
Határidő: 2009. június 8.  
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Melléklet 
 

a.) Alap- és kiegészítő tevékenység keretében ellátott feladatok meghatározása: 
 

Szakfeladat száma, megnevezése 
A) 2009. december 31-ig hatályos 

 
B)  2010. január 1-től hatályos 

Alaptevékenységként ellátott feladatok: Alaptevékenységként ellátott feladatok: 
80111-5 Óvodai nevelés 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai  
             nevelése 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

80121-4 Általános iskolai  nappali rendszerű nevelés,  
             oktatás 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali  
             rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai  
             nevelése, ellátása 

80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
             nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás  
              (szorgalmi időben) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai  
             tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása   
             (1–4. évfolyam) 

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
             nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai  
             tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             (5–8. évfolyam) 

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység        852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti  
             ágban 

92321-5 Múzeumi tevékenység 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és  
             iparművészeti, táncművészeti, szín-és  
             bábművészeti ágban 

92403-6 Diáksport 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
TEÁOR szerinti besorolás 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi  

              otthoni nevelése 
56.29 egyéb vendéglátás 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
85.10 iskolai előkészítő oktatás 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános  

             iskolai tanulószobai nevelése 
85.20 alapfokú oktatás 910121 Könyvtári állomány gyarapítása,  

             nyilvántartása 
88.91 gyermekek napközbeni ellátása  910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,  

             védelme 
91.01 könyvtári, levéltári tevékenység 910123 Könyvtári szolgáltatások 
91.02 múzeumi  tevékenység 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
93.11 sportlétesítmény működtetése 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és  

             publikációs tevékenység 
 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati   

             tevékenység 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Az 1993. évi LXXIX. tv. 121.§ (1) bek. 14. pontja alapján a tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulókat, hátrányaik csökkentése érdekében integrált oktatásban részesítik, Sindeler 
programmal. A tanulási zavarok köréből: - diszlexia, diszgráfia, diszortográfia, diszcalculia, 
szenzoros integrációs zavarok, figyelemzavar, nem meghatározott fejlődési zavar az iskolai 
készségeknek terápiájára. Integráltan foglalkoztatható más fogyatékosok fejlesztése -
részképesség-zavar. 
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Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a DTI alapító 
okiratának módosítását elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 67/2009. határozat 
 
Tárgy: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az abban foglaltak alapján a Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
 A (régi) alapító okirat bevezető résszel egészül ki az alábbiak szerint: 
 „Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a alapján az 
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:” 

 
 A (régi) alapító okirat 1. b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „b) A költségvetési szerv rövidített neve: DTI” 
 
 A (régi) alapító okirat 1. b) pontjának számozása 2. a) pontra, szövege az 

alábbiak szerint módosul:  
a) székhelye: 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor. u. 20.  

 
 A (régi) alapító okirat 1. c) pontjának számozása 2. b) pontra módosul, szövege 

kiegészül az alábbiakkal: „Napköziotthonos Konyha Dunapataj, Kalocsai út 4.” 
 
 A (régi) alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Létrehozásáról rendelkező határozat: 122/2006. határozat” 
 
 A (régi) alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 Ellátandó feladatok: A helyi közszolgáltatási feladatok ellátása (ilyen különösen: 

a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, a köztemető, közutak és közterületek 
fenntartása, közétkeztetés, stb.). A szelidi üdülőterület üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása.  

 Az önkormányzat és intézményei által üzemeltetett ingatlanok karbantartásával, 
takarításával, biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos feladatok (pl. 
tűzvédelem, balesetvédelem, kockázatelemzés). Egyéb város- és 
községgazdálkodási feladatok ellátása. Az önkormányzati vagyonnal történő 
hatékony gazdálkodás. A rendezvények technikai feltételeinek biztosítása. 
Önkormányzati anyagbeszerzések megszervezése, lebonyolítása.” 

 
 A (régi) alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Alap-, kiegészítő, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: 
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a) Alaptevékenysége: 1. számú melléklet szerint 
b) Alaptevékenység jellege szerint szakmai szempontból meghatározó 

szakágazat:  
841116 önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket 
ellátó kisegítő szolgálat. 

c) Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek: 
- kiegészítő tevékenységek 2. számú melléklet szerint 
- kisegítő és vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem végez.” 

 
 A (régi) alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Kisegítő és vállalkozási tevékenység és ezek arányainak felső határa a szerv 

kiadásaiban:”--- 
 
 A (régi) alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Működési köre: Dunapataj közigazgatási területe, beleértve a szelidi 

üdülőterületet is.” 
 
 A (régi) alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Irányító szerv: 
 Neve: Dunapataj Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Székhelye: 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor u. 20.  
 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
 Neve: Dunapataj Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Székhelye: 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor u. 20. 
 
 A (régi) alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Típus szerinti besorolása: 

a) Tevékenységi jellege alapján: közszolgáltató 
b) Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
c) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési 

szerv. 
 A közintézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi gazdálkodási 

feladatainak ellátását az önállóan működő és gazdálkodó Dunapataj Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.” 

 
 A (régi) alapító okirat 11. pontjának számozása az új alapító okiratban 10. 

pontra, címe az alábbiak szerint módosul: „vezetőjének kinevezési, megbízási, 
választási rendje”. 

 
 A (régi) alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazott, akikre a 

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, amelyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó (pl. megbízási jogviszony). 

 
 Az alapító okirat az alábbi új 12. ponttal egészül ki: 
 Hatályba lépés 
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 Ezen, a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okirat 2009. június 1-jén lép hatályba. Az 1. sz. mellékletben felsorolt 
szakfeladatokat tartalmazó A) táblázat 2009. december 31-én hatályát veszti, 
ezen nappal helyébe a B) táblázat lép hatályba.  

 A 2. sz. melléklet (kiegészítő tevékenység keretében ellátott feladatok 
meghatározása) 2010. január 1-jén lép hatályba.  

 
 Az alapító okirat az alábbi új 13. ponttal egészül ki: 
 Ezen alapító okirat 3 mellékletet tartalmaz. 

 
2. A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt egységes szerkezetű alapító okiratot 

elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 8. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csoportvezetőt, 
Magyar Államkincstárt, Kecskemét, 
DTI intézményvezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 8.  
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 1. számú melléklet 
 

a.) Alaptevékenység keretében ellátott feladatok meghatározása: 
 

Szakfeladat száma, megnevezése 
A)  2009.december 31-ig hatályos 

 
B)        2010. január 1-től hatályos 

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolg.(parkosítás,   
              zöldterület gondozása) 

021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási   
             tevékenység  

02021-5 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás (lakossági   
             közkifolyós vízellátás) 

45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és   
              felújítása 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
           (csapadékvízelvezető árkok működtetése,  
              fenntartása) 

45401-8 Épületfenntartás és korszerűsítés 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)  
              köztisztasági tevékenység begyűjtése,   
              szállítása, átrakása          

55141-4 Üdültetés 381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes      
           (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása  

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása    

             (állati hulladéklerakó üzemeltetése) 
55241-1 Munkahelyi étkeztetés 421100 Út, autópálya építése 
63121-1 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,   

             fenntartása 
70101-5 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítás 522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
75175-7 Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő  
              szolgálatai 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

75183-4 Vízkárelhárítás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
75184-5 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
75185-6 Települési vízellátás és vízminőség védelem 562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
75186-7 Köztemető fenntartási feladatok 562917 Munkahelyi étkeztetés 
80111-5 Óvodai nevelés 682001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,  
              oktatás 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

80131-3 Alapfokú művészetoktatás 813000 Zöldterület-kezelés 
85323-3 Házi segítségnyújtás 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi  

             társulások igazgatási tevékenysége 
85325-5 Szociális étkeztetés 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.   

              szolgáltatások:  
             -  intézményellátó szolgálat 
             -  piaci tevékenység feltételeinek biztosítása  
             -  kóbor kutyák befogásával kapcsolatos   
                feladatok, kutyamenhely üzemeltetése    

85326-6 Nappali szociális ellátás 842541 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő   
             tevékenységek 

90111-6 Szennyvízelvezetés és kezelés 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági   
              tevékenység 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
             nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 

93091-0 Fürdő-és strandszolgáltatás 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
             nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 

  
 TEÁOR szerinti besorolás 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti  
             ágban 

02.40 Erdészeti szolgáltatás 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és  
             iparművészeti, táncművészeti, szín és  
             bábművészeti ágban 

37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 862101 Háziorvosi szolgálat 
38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 881011 Idősek nappali ellátása 
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A Gondozási Központ keretében történik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény alapján a személyes gondoskodást nyújtó - idősek nappali ellátása, 
a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakfeladaton – szociális alapellátások 
biztosítása.  

 
  
 

41.20 Lakó-és nem lakó épület építése 889921 Szociális étkeztetés 
42.11 Út, autópálya építése 889922 Házi segítségnyújtás 
42.13 Híd, alagút építése 890441 Közcélú foglalkoztatás 
43.3 Befejező építés 890442 Közhasznú foglalkoztatás 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 890443 Közmunka 
56.29 Egyéb vendéglátás 910502 Közművelődési intézmények, közösségi  

             színterek működtetése (Művelődési Ház) 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,  
          üzemeltetése 

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

73.11 Reklámügynöki tevékenység 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás  
85.20 Alapfokú oktatás  
81.30 Zöldterület kezelés  
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális  
          szolgáltatás igazgatása 

 

88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása  
          bentlakás nélkül 

 

93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,  
          szabadidős tevékenység 
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2. számú melléklet 

 
b.) Kiegészítő tevékenység keretében ellátott feladatok meghatározása: 
 

Szakfeladat száma, megnevezése 
2009.december 31-ig hatályos 

 
2010. január 1-től hatályos 

 021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási 
tevékenység 

 412000 Lakó- és nem lakó épület építése 

 431100 Bontás 
 431200 Építési terület előkészítése 

 433100 Vakolás 
 433200 Épületasztalos-szerkezet szerelés 

 433300 Padló-, falburkolás 

 433400 Festés, üvegezés 
 494100 Közúti áruszállítás 

 522150 Egyéb szárazföldi szállítást 
kiegészítő  
             szolgáltatás 

 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése  
 813000 Zöldterület - kezelés 
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 3. számú melléklet 
 
Az intézmény által ellátott közszolgáltatási feladatok tárgyi feltételeinek biztosításához 
átadott ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések listája 
 
 
 

Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény használatába átadott 
ingatlanok listája 

 
 adatok Ft-ban 

I n g a t l a n o k 
Hrsz. Megnevezése 

Átadáskori 
nyilvántartott bruttó 

érték 
1 Lakatos műhely  46.200 
1 Garázs 9.990 
1 Öltöző, mosdó 80.867 
1 Garázs, műhely 259.949 
1 Karbantartó műhely 171.000 

1332 Konyha 7.808.395 
4044/1 Szabad-strand WC.épülete 60.000 
4044/11 Szabad-strand 874.200 
4086/23 Szelid Jurcsó WC 369.437 
4086/23 WC épület (discónál) 177.000 
4086/23 Konténeres WC 345.087 

4465 Szelid sportpálya 1033.600 
4468 Kisegítő kempingben, zuhanyzó épülete 113.000 
4468 Kisegítő kempingben WC. épülete 178.000 

4478/6 Irodaépület Camping 1.797.524 
4478/6 Faház Camping 147.000 
4478/6 WC épület Camping 30.000 
4478/6 Zuhanyzó épület Camping 60.000 
4478/6 Konténeres WC. 345.087 
4481 Holdfény Camping 2.361.767 
4481 Holdfény Campingben faház épülete 1.386.712 
4481 Holdfény Campingben faház épülete 1.386.712 
4515 Csepegi üdülő épületei + 3 db faház+ telefon 12.030.000 
749/1 Mázsaház 100.000 

7500/3 Állati hullalerakó hely 520.476 
 Ingatlanok összesen: 

 
31.692.003 
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Gépek, berendezések, felszerelések  
 

Átadáskori 
nyilvántartott bruttó 

érték  
 Konyhához tartozó eszközök:  
1.  Számítógép 19.000 
2.  Eszközfertőtlenítő 51.000 
3.  Fagyasztó 71.999 
4.  Fagyasztó 55.990 
5.  Gázüst 431.172 
6.  Gázüst 730.793 
7.  Gázzsámoly 129.400 
8.  Üst 322.000 
9.  Mikro-sütő 36.696 
10.  Mosogató 109.600 
11.  Mosogató 84.000 
12.  Cserépkályha 134.680 
13.  Dagasztógép 44.250 
14.  Dörzshámozó 53.900 
15.  Egyetemes konyhagép 20.000 
16.  Gáztűzhely 38.160 
17.  Gázüst 37.840 
18.  Gázüst 61.140 
19.  Gázüst 51.809 
20.  Hűtőszekrény 76.240 
21.  Lábas 37.656 
22.  Melegítőpult 38.808 
23.  Mélyhűtő 47.400 
24.  Sütőkemence 316.241 
25.  Sütőkemence 84.028 
26.  Univerzális konyhagép 152.847 
27.  Vegyes-tüzelésű tűzhely 38.070 
 Parkfenntartást szolgáló eszközök:   
28.  Fűnyíró 52.233 
29.  Fűkasza 120.000 
30.  Fűkasza 110.000 
31.  Fűkasza 140.433 
32.  Motoros fűnyíró önjáró 620.000 
33.  Motoros fűkasza H-235 99.120 
34.  Motoros kasza 164.010 
35.  Motoros permetező 107.400 
36.  Sövényvágó 60.180 
37.  Motoros fűnyíró 33.600 
38.  Mezőgazdasági tárcsa 100.000 
 Karbantartás  
39.  Fogyasztásmérő szekrény 101.901 
40.  Hegesztő áramfejlesztő 380.000 
41.  Faipari gyalugép 66.660 
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42.  Utánfutó 95.990 
 Üdültetés  
43.  Gáztűzhely 32.800 
44.  Színes Tv 39.990 
45.  Hűtőszekrény 70.700 
46.  Hűtőszekrény 64.000 
47.  Színes Tv 24.400  
48.  Gázboyler (Holdfény tábor) 55.200 
 Város-és községgazdálkodás  
49.  Fűkasza 168.140 
50.  Kismotoros fecskendő 48.614 
51.  Információs tábla 50.000 
52.  Ágvágó fűrész 209.500 
 Köztisztaság  
53.  Tolólap 150.000 
54.  Láncfűrész 35.972 
55.  Rotációs fűkasza TZ4K-hoz 265.414 
56.  Rotációs kapa 25.344 
57.  Stillfűrész 77.350 
58.  Konténer 72.500 
59.  Zárt konténer 20.500 
60.  Zárt konténer 28.000 
 Fürdők, strandok  
61.  Motorcsónak 250.000 
62.  Hangosító berendezés 518.830 
63.  Hordozható ködgép 372.000 
64.  Motoros fűnyíró 99.744 
65.  Motoros kasza 98.688 
66.  Oxigénmérő berendezés 271.220 
67.  Szivattyú + csigatömlő 144.500 
68.  Garda csónak 80.000 
69.  4 fülkés öltöző 78.684 
70.  Rendsodró 99.000 
71.  Faház (strandon) 176.000 

 
Járművek 

 Megnevezése 
Átadáskori 

nyilvántartott bruttó 
érték  

1. Mazda (személy+teherszállító) 2.571.000 
2. DAEWO (kisteherautó) 2.437.500 
3. Ford (terepjáró) 4.769.982 
4. MTZ (traktor) 2.700.000 
5. pótkocsi 450.000 
6. JCB (markológép) 7.051.400 
7. TZ4K Kistraktor 352.582 

 
Átadásra kerülnek még a fentieken kívül, az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó kisértékű 
eszközök, valamint az ÁMK-nál és az Eü.Szoc. Intézménynél lévő, az épület-fenntartási, 
karbantartási feladatok ellátásához tartozó gépek, berendezések, felszerelések. 
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Tárgy: Dunapataj Nagyközség Oktatási és Művelődési Tevékenységének Támogatására  
  Alapítvány megszüntetése 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
Dr. Botykai János jegyző: Egy hosszú maratoni út végéhez értünk, hiszen a polgári 
törvénykönyv alapján több lehetőséget vizsgáltunk meg az elmúlt évek során, alapítványok 
egyesítése, összevonása, megszűnése tekintetében. A jogszabály változások az előbb említett 
pont esetében is azt teszik lehetővé, hogy a nem működő alapítványokat a fenntartója meg 
tudja szüntetni. A határozat-tervezet a vagyon felosztását, illetve a vagyon sorsát illetően A és 
B változatot tartalmaz, amelyet Ügyrendi Bizottsági ülésen is elemeztük, tekintettel arra, hogy 
az alapító okirat az alapítvány megszüntetésére vonatkozóan még az eredeti szöveget 
tartalmazza. Azt végrehajtani nem lehet, hiszen a Petőfi S. u. 20. szám alatt oktatási 
tevékenységet működtető vagy végző intézmény nincs. Tehát ezért hoztunk alternatív módon 
két változatot. Tulajdonképpen jelentéktelen összegről van szó, hiszen 65.000 Ft-ot sem éri el 
az a vagyon, ami az alapítványban még fellelhető.  
Kérem a testületet, hogy fejezze ki köszönetét az alapítvány működésében közreműködő 
személyeknek. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen a kuratórium tagjainak és különösképpen 
Toldi Jánosnénak a munkáját. 
 
Szabó László képviselő, DKT igazgató: Materiális javak iránt érdeklődnék. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Az eszközvagyont a leltár során áttekintettük. Az alapítvány elnöke 
fog döntést hozni az intézményvezető bevonásával.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezet 
A.) pontját elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Szám: 68/2009. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj Nagyközség Oktatási és Művelődési Tevékenységének Támogatására  
  Alapítvány megszüntetése 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete – mint alapító – figyelemmel a 86/2008., 
166/2008. és az 53/2009. sz. határozataira, úgy dönt, hogy a 2006. évi LXV. tv. 1.§ (3) 
bekezdése és a 2008. évi CV. tv. 12.§ (1) bekezdés b. és d. pontja alapján 2009. június 
1-i hatállyal megszünteti a Dunapataj Nagyközség Oktatási és Művelődési 
Tevékenységének Támogatására Alapítványt. (Nyilvántartásba vételről szóló határozat 
száma: PK00067/1992/4., alapító kt. határozat száma: 78/1991. kt. hat.) 
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A képviselő-testület megállapítja, hogy az alapítvány által ellátott közfeladatot a 
Dunapatajért Közalapítvány (nyilvántartási száma: PK 51/1999/4. 1135 sorszám. 
jogerőre emelkedés napja: 1999. 10. 12. Alapító kt. határozat száma: 76/1999. kt. sz. 
határozat) szervezeti kereteiben hatékonyabban tudja megvalósítani. 
A képviselő-testület felkéri a Bács-Kiskun Megyei Bíróságot, mint az alapítványok 
nyilvántartását ellátó Bíróságot, hogy az alapítványt törölje az alapítványok 
nyilvántartásából. 
A képviselő-testület az alapítvány megszűnése napjával (2009.06.01.) elfogadja annak 
2009. május 14-én elkészült utolsó beszámolójának mérlegét, 65.000 Ft-ban. (Ez a 
bankszámlaegyenlegnek felel meg.) 
Az alapítvány egyszerűsített éves beszámolójának 2009. évi eredmény-kimutatása: 
-17.000 Ft. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy az alapítvány bankszámlájának utolsó kivonata 
szerint annak egyenlege: 63.569 Ft. 
Záró pénztári egyenleg: 1385 Ft. 
 
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az alapítványnak nincs köz- és 
magántartozása sem. (helyi adóhatóság, APEH stb.) 
 
A képviselő-testület a 2006. évi LXV. tv. 1.§ (5) bek. alapján az alapítvány vagyonát a 
következő célokra fordítja.  
Bankszámlán lévő vagyont:  

 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által alapított Dunapataj  
 Nagyközségért Alapítvány részére; 

Készpénzvagyont:  
  Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által alapított Dunapataj  
  Nagyközségért Alapítvány részére; 

Eszközvagyont: - 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapítvány megszűnésével 
kapcsolatos feladatokat lássa el, és tájékoztassa a nyilvánosságot a Pataji Hírlap útján 
történő közlemény megjelentetésével.  

  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 1. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
kuratórium elnökét, 
előadó ügyintézőt, (Megyei Bíróság, Magyar Államkincstár és Pataji Hírlap értesítése)  
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 8.  

 
 
Tárgy: Pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE, TEUT)  
 
Tárgy: DARFT/TEKI/TEUT 2009. pályázat benyújtása közbiztonságot szolgáló fejlesztések 

megvalósítására a közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés területén 
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Előterjesztő: polgármester 
  
Dusnoki Csaba polgármester: A képviselő-testület erről még írásos anyagot nem kapott. Azért 
mert a kiírás alig 2 hete jelent meg és még a mai napon is módosítani fogják. Tehát valószínű, 
hogy a június 2-i beadási határidő kitolódik, majd június 19-re. Amennyiben nem, akkor 
hozunk egy előzetes döntést, nehogy a pályázatot ne tudjuk beadni a Magyar 
Államkincstárhoz. Ha az általam elmondottak lényegesen változnak, akkor kezdeményezni 
fogom új határozatok hozatalát. Három pályázati forrás jelent meg, a TEUT, TEKI és a 
CÉDE. 
 A TEUT (az útpályázatokat támogatja hazai forrásból 50%-ban) pályázattal 
kapcsolatban fogom javasolni, hogy közel 35 millió Ft értékben az Újhelyi utca, Széchenyi 
utca és az Attila utcának két része kerüljön kiépítésre az 51-es úttól. Azért ezeket az 
útszakaszokat javasoljuk, mivel a pályázat kiköti, hogy az a pályázó élvez előnyt, akinek 
tömegközlekedésre alkalmas útja van, valamint az, aki valamilyen szintű iparterület 
megközelítését teszi lehetővé. Nekünk ugye ott van az ipartelepünk kint a vásártéren, ennek 
az útnak a megjavításával több oldalról biztosítani tudnánk az épület megközelítését. Akár 
egyes vállalkozók műhelyeit akár pedig az ipari parkban kiadott területeinket. Így a pályázat 
benyújtása indokolttá válik.  
 CÉDE, amely az önkormányzat feladatellátásának a javítását célozza meg. Szeretnénk 
egy fanyesedék készítő gépet vásárolni - mivel a szeméttelepünk bezár - rengeteg olyan 
fanyesedék keletkezik majd, amelynek valamilyen szinten önkormányzati kezelése kell, hogy 
legyen. Mivel a település tisztaság és település karbantartás az intézményünk feladata és 
ennek az elhelyezése nekünk is gondot fog okozni és a lakosságnak is. Ezzel a faaprító géppel 
az ilyen jellegű problémákat, valamilyen szinten meg tudjuk oldani. Ez egy közel 3 millió Ft 
értékű gép, amelyhez szeretnénk venni egy kazánt, amely a fanyesedék, faaprítás után 
keletkezett anyag tüzelésre alkalmas. Ez egy 500.000 Ft értékű eszköz, és még ehhez 
szeretnénk vásárolni, ha van rá lehetőségünk, egy kis teherszállító autót (kb. 4 millió Ft). Ezt 
az autót a fanyesedék elszállítására használnánk. 
 TEKI, amely a területi kiegyenlítő, ami most közlekedési, közbiztonsági (például 
térfigyelő kamera, körforgalom, lámpa, sebességmérő vásárlása és járda felújítása stb.) 
javítást tesz lehetővé. Ebben a járda kiépítését fogom javasolni. A járdáról egy 8 millió Ft-os 
nettó értékhatár alatt kívánjuk beadni a pályázatot, mivel 8 millió nettó fölött közbeszerzés 
köteles. Ez a pályázati keret a 2009-es évre szól, tehát a pályázatokat meg kell kezdeni 
előírásszerűen. Ez a rendeletben benne van. Amennyiben a pályázatunk uniós pályázathoz 
csatalakozik több támogatásra számíthatunk. Mivel az 51-es utunk uniós pályázat, nagy 
esélyünk van rá. Ezeket a pályázatokat szeretnénk beadni.  
 A pályázati kiírásokat megnéztük a hivatal dolgozóival, szakértőkkel egyeztettem 
folyamatosan és tanácsot kértünk, tehát elméletileg a legnagyobb esély ezekre az utcákra, erre 
a gépre, és erre a járdára van, a mostani ismereteink alapján. Ezúton kérem a képviselő-
testület hozzájárulását ahhoz, hogy az általam igénybevett tanácsadói szolgáltatásokra - 
amelyek a pályázati kiírás társadalmi egyeztetésétől, a kiírás előkészítésén és a megjelenést 
követő értelmezésén, az önkormányzati szükségleteknek és a kiírás összhangjának megfelelő 
pályázat kiválasztásán, és a pályázat tartalmán, hiánypótlásán át a lehető legjobb eredmény 
elérése érdekében - kössünk megbízási szerződést az igényelt támogatás 2,5%-ának (+Áfa) 
megfelelő értékben (1 millió Ft) a Controll Consulting 2002 Bt-vel (Kecskemét, Dobó krt. 
10.) a pályázati sikereink érdekében. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e?  
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A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 69/2009. határozat 
 
Tárgy: DARFT/TEKI/2009. pályázat benyújtása közbiztonságot szolgáló fejlesztések 

megvalósítására a közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés területén 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által kiírt DARFT/TEKI/2009. pályázatra közbiztonságot szolgáló 
fejlesztések megvalósítására a közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés területén. 
 
A pályázattal lehetőség nyílik a Vasút utcai, Kalocsai úti, Sport utcai járdaszakasz 
burkolat-felújítására. 
 
A felújítás költsége: 7.965.445,-Ft + 25% Áfa = 9.956.806,-Ft 
Pályázati díj: az igényelt támogatás 2,5%-a: 199.770,-Ft 
Műszaki előkészítés, műszaki ellenőri költség: 398.272,-Ft + 25% Áfa = 497.840,-Ft 
Elszámolható költség összesen:  10.654.416,-Ft 
 
Az igényelt támogatás a teljes költség 75%-a: 6.392.650,-Ft + 25% Áfa = 7.990.812,-Ft 
Az önerő a teljes költség 25%-a:  2.130.883,-Ft + 25% Áfa = 2.663.604,-Ft 
 
 
A képviselő-testület az önkormányzati önerőt és a pályázati díjat a 2009. évi általános 
tartalék terhére biztosítja. 
A képviselő-testület azonnali beszedési megbízást ad a pályázati kiírónak a pályázattal 
összefüggő teljesítésekre vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület engedélyezi a polgármesternek, hogy az igényelt támogatás 2,5% + 
Áfa mértékének megfelelően megbízási szerződést kössön a Controll Consulting 2002 
Bt-vel (Kecskemét, Dobó krt. 10.) a pályázattal kapcsolatos szakértői munkára.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 2. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
műszaki előadót, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
mb. igazgatási csoportvezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 2.  

 
 
 
Tárgy: A helyi önkormányzat feladatellátása színvonalának javítását eredményező 

fejlesztésekhez kiírt DARFT/CÉDE/2009 pályázat benyújtása 
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Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e?  
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 70/2009. határozat 
 
Tárgy: A helyi önkormányzat feladatellátása színvonalának javítását eredményező 

fejlesztésekhez kiírt DARFT/CÉDE/2009 pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által a helyi önkormányzat feladatellátása színvonalának javítását 
eredményező fejlesztésekhez kiírt DARFT/CÉDE/2009. pályázatra. 
 
A pályázat célja: a pályázattal lehetőség nyílik faaprító gép, carborobot kazán és 
tehergépjármű beszerzésére. 
 
A beszerzés teljes költsége:  7.913.800,-Ft + 25% Áfa = 9.892.250,-Ft 
Pályázati díj: az igényelt támogatás 2,5%-a: 189.024,-Ft 
Elszámolható költség összesen:  10.081.274,-Ft 
 
Az igényelt támogatás a teljes költség 75%-a: 6.048.764,-Ft + 25% Áfa = 7.560.955,-Ft. 
Az önerő a teljes költség 25%-a:    2.016.254,-Ft + 25% Áfa = 2.520.318,-Ft. 
 
A képviselő-testület az önkormányzati önerőt és a pályázati díjat a 2009. évi általános 
tartalék terhére biztosítja.   
 
A képviselő-testület azonnali beszedési megbízást ad a pályázat kiírónak a pályázattal 
összefüggő teljesítésekre vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület engedélyezi a polgármesternek, hogy az igényelt támogatás 2,5% + 
Áfa mértékének megfelelően megbízási szerződést kössön a Controll Consulting 2002 
Bt-vel (Kecskemét, Dobó krt. 10.) a pályázattal kapcsolatos szakértői munkára.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 2.  
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
mb. igazgatási csoportvezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 2.  
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Tárgy: DARFT-TEUT 2009. évi pályázat benyújtása 
 (Újhelyi, Széchenyi, Attila utcák burkolat-felújítása) 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e?  
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 71/2009. határozat 
 
Tárgy: DARFT-TEUT 2009. évi pályázat benyújtása 
 (Újhelyi, Széchenyi, Attila utcák burkolat-felújítása) 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által kiírt DARFT-TEUT 2009. évi pályázatára. 

 
A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú belterületi közutak burkolat-felújítása. 
 
A pályázattal lehetőség nyílik az Újhelyi, Széchenyi, Attila (Munkácsy) utcák 
burkolatának felújítására. 
 
A felújítás költsége: 27.857.847,-Ft + 25% Áfa = 34.822.309,-Ft 
Pályázati díj: az igényelt támogatás 2,5%-a:  453.457,-Ft 
Tervezési költség:  557.157,-Ft + 25% Áfa = 696.446,-Ft 
Közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége: 320.000,-Ft + 25% Áfa = 400.000,-Ft 
Műszaki ellenőrzés költsége:  515.736,-Ft + 25% Áfa = 644.670,-Ft 
Elszámolható költség összesen:  37.016.882,-Ft 
Az önerő 51%: 15.102.888,-Ft + 25% Áfa= 18.878.610,-Ft 
Az igényelt támogatás 49%: 14.510.618,-Ft + 25% Áfa= 18.138.272,-Ft 
 
A képviselő-testület az önkormányzati önerőt és a pályázati díjat a 2009. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  
A képviselő-testület azonnali beszedési megbízást ad a pályázat kiírónak a pályázattal 
összefüggő teljesítésekre vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület engedélyezi a polgármesternek, hogy az igényelt támogatás 2,5% + 
Áfa mértékének megfelelően megbízási szerződést kössön a Controll Consulting 2002 
Bt-vel (Kecskemét, Dobó krt. 10.) a pályázattal kapcsolatos szakértői munkára.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 2. 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
műszaki előadót, 
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pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
mb. igazgatási csoportvezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 2.  

 
 

Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: Horváth Roland 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: Bizottságunk elé nem került ez az anyag így nem 
tárgyaltuk. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Pénzügyileg ezt nem is kellett tárgyalnia a bizottságnak, hiszen ezt 
közterület-foglalási rendelet tartalmazza, tehát ez polgármesteri hatáskör. Így a bérleti díjat, 
vagyis a közterület-foglalási díjat a polgármester saját hatáskörében fogja megállapítani. A 
polgármester úr csak javaslatot kért az átruházott hatáskörben hozandó döntéséhez. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 72/2009. határozat 
 
Tárgy: Horváth Roland kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és javasolja a 
polgármesternek, hogy átruházott hatáskörben engedélyezze, Horváth Rolandnak az ún. 
„Szittyó téren” található Faloda Büfé üzemeltetőjének, hogy a büfével szemben lévő 
Dunapataj-Szelid 4086/23 hrsz-ú strand bejáratához vezető letérkövezett területből  
20 m2 nagyságú területen kerthelységet alakíthasson ki. 
 
A „kerthelységgel” 2009. június 15-től 2009. augusztus 31-ig kérte a közterületre való 
kitelepülést a kérelmező. 
 
A közterület használatának a díját a polgármester a hatályban lévő helyi rendelet alapján 
határozza meg a megjelölt időtartamra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 15. 
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A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
Horváth Roland kérelmezőt, 
közterület-felügyelőt (előadó ügyintézőt), 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 12.  

 
  
Tárgy: Süth Zoltán 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: Bizottságunk egyetért a Települési és 
Vállalkozásfejlesztési Bizottság határozatával. Csupán annyi kiegészítést tennénk, hogy a 
munkák megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjének és a DTI 
képviselőjének bevonásával, a bérlő részletesen mutassa be írásban a tervezett értéknövelő 
beruházási, illetve felújítási munkákat. Mindezek ismeretében a pénzügyi bizottság 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 73/2009. határozat 
 
Tárgy: Süth Zoltán kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Süth Zoltán, 
 Dunapataj, Kossuth utca 8. szám alatti lakos, a Szelidi-tó Kertmozi és Mozi Büfé 
 bérlőjének kérelmét, amelyben arra kéri a testületet, hogy az idei évben, a bérleti 
díjának „inflációval” növekedő részét, azaz 52.704 Ft-ot bérleményének felújítására 
 fordíthassa. A képviselő-testület a Mozi Büfé konyhájának belső felújításához 
 hozzájárul a fenti összeggel.  

 
Javasolja továbbá a képviselő-testület, hogy a munkák megkezdése előtt, a Hivatal 
műszaki ügyintézőjének, és a Dunapataj Településgazdálkodási Intézmény 
képviselőjének bevonásával, a bérlő részletesen mutassa be írásban a tervezett 
értéknövelő beruházási, illetve felújítási munkákat.  
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Az egyeztetések után a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
Süth Zoltán kérelmezőt,  
előadó ügyintézőt,  
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,  
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 12.  

 
 
Tárgy: A Béke téren található üzlethelység bérbeadása Erwin Sachs-nek 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát.  
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Bizottságunk javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a kérelemhez járuljunk hozzá. Azonban a 811.000 Ft részletezése mindenképpen 
szükséges lenne. Itt is szintén a műszaki előadó közreműködésében utána kellene járni, hogy 
mindez milyen felújítást tartalmaz. A bizottság javasolja, hogy a polgármester kösse meg a 
bérleti szerződést.   
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 74/2009. határozat 
 
Tárgy: A Béke téren található üzlethelység bérbeadása Erwin Sachs-nek  
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Erwin Sachs (Újtelek, 
Mikszáth utca 9.) a Béke téri volt ÁFÉSZ áruház „élelmiszer bolt” helységeire 
vonatkozó bérleti igényét, - ahol antik- és használt bútorüzletet szeretne nyitni - és 
javasolja, hogy a képviselő-testület részletes egyeztetés után, a műszaki ügyintéző 
felülvizsgálatát követően, a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
képviselőjének bevonásával, adja bérbe az üzlethelyiséget úgy, hogy a 811.000 Ft 
értékben elvégzett felújítási költséget, 2 évi bérleti díjként számítsák be.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
Erwin Sachs kérelmezőt,  
előadó ügyintézőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 12. 

 
 
Tárgy: Kutyabefogási tevékenység véleményezése 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk a jegyző 
szóbeli előterjesztése alapján meghallgatta a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
által kidolgozott és az intézményvezetője által előterjesztett tervezetet és támogatja azt. A 
gyepmesteri telep hatékonyabb üzemeltetése és a kutyabefogói tevékenység minőségi 
fejlesztése érdekében javasolja a bizottság, hogy kerüljön megvásárlásra egy db – nyeles – 
kutyabefogó hurok. A bizottság felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a kutyabefogó hurok 
vásárlásához szükséges összeget az általános tartalékból biztosítsa, amennyiben az intézmény 
az előirányzatból nem tudja biztosítani. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Bizottságunk gyakorlatilag ezt a kérdést ilyen 
mélységben nem tárgyalta. Illetve azt tárgyaltuk, hogy ezen kutyabefogó hurok megvásárlása 
nem tudni, hogy mennyibe kerül. Amennyiben ez a DTI költségvetését felborítaná, akkor 
nyílván keresünk valamilyen megoldást.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Itt egy 5-10 ezer Ft-os hurok megvételéről van szó. Ekkora 
önállósága kell, hogy legyen a DTI- nek. Ezt oldja meg a DTI saját hatáskörében.  
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Igazából az 
intézményvezető úr által meghatározott összeg 80 ezer Ft volt.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Még ha olyan sokba is kerülne, van annyi tartaléka a DTI-nek, 
hogy a 80 ezer Ft-ot kifizesse. Akkor döntsünk csak abban, hogy akarunk-e, szükséges-e 
ennek a huroknak a megvásárlása. És a DTI oldja meg, ha nem akkor a következő testületi 
ülésen majd beszélünk róla.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Aki úgy érzi, hogy nincsen ennek a dolognak jelentősége, átadom 
szívesen az ezzel kapcsolatos ügyfélforgalmat is. Ugyanis továbbra is sok a kóbor kutya 
Dunapatajon. Ma a testületi ülés előtt kaptam egy megkeresést, ismételten azzal a szelidi 
„őskutyával”, amit évek óta nem tudnak befogni. Tehát vegyük kicsit komolyabban és 
próbáljuk megoldani az ügyet, mielőtt nagyobb baj nem történik.  
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Nagy Gyula alpolgármester: A bizottsági ülésen egyetértettek a bizottságok, hogy ez az 
összeg a DTI- nek messzemenően a rendelkezésére áll. Az üggyel kapcsolatban egyetértünk 
és kérjük is hogy oldódjon meg.  
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ennek a kutyabefogó eszköznek a 
megvásárlásával ez a probléma nem fog megoldódni. Erre egy alkalmas személyt kell 
keríteni. Nem egyszerű dolog a közterületen szabadon kóborló 20-30 kutyát elfogni.  
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Folyamatosan arról 
beszélünk, hogy a kutyákat be kell fogni, de nem nézzük meg azt, hogy a kutyák, hogyan 
kerülnek az utcára. Ez pedig már a lakossággal kapcsolatos. Vannak olyan házak, ahol a 
kerítés teljesen szét van rongálva, van ahol nincs is. Tehát ez a környezet teljes mértékben 
alkalmatlan a kutya tartásra. Sajnos az is sokszor előfordul, hogy a községen áthaladó autósok 
a háziállataikat itt rakják ki, és ezek az állatok itt maradnak a község nyakán. De a legtöbb 
kutyának van gazdája, vagy volt. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy tartsuk a házunk 
táján az állatokat és ne engedjük kóborolni őket. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A képviselő-testület hatalmazza fel a DTI-t, hogy szervezze 
meg a kutyabefogást, és azt végezze hatékonyan. Amennyiben a DTI Szervezeti és Működési 
Szabályzatán, és a lehetőségein belül ez nem megoldható, akkor írásos előterjesztésben tegyen 
javaslatot a képviselő-testületnek a DTI. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy ezt a határozat-javaslatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 75/2009. határozat 
 
Tárgy: Kóbor kutyák befogásával kapcsolatos tevékenység véleményezése 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a kutyabefogás jelenlegi 
helyzetét és úgy dönt, hogy a DTI (Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény) 
szervezze meg a kutyabefogást és azt végezze hatékonyan. Amennyiben a DTI nem 
tudja ezt megoldani saját hatáskörén belül, akkor készítsen írásos előterjesztést és 
terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője 
Határidő: folyamatos, 2009. szeptember 11. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét,  
közterület-felügyelőt, 
Pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 12.  
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Tárgy: Kalocsai Főszékesegyház tetőzetének felújításához támogatási kérelem 
 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 76/2009. határozat 
 
Tárgy: Kalocsai Főszékesegyház tetőzetének felújításához támogatási kérelem 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Kalocsai Római 
Katolikus Plébánia - Főszékesegyház - tetőszerkezetének felújítási kérelmét, amelyben 
30.000 Ft összegű támogatást kért az önkormányzattól. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az átutalásról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
Kalocsai Római Katolikus Plébánia vezetőjét,  
előadó ügyintézőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 12. 

 
 
Tárgy: Hartai Zenekultúráért Alapítvány támogatási kérelme 
 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozatot 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 77/2009. határozat 
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Tárgy: Hartai Zenekultúráért Alapítvány támogatási kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Gavenda Jánosné (Hartai 
Zenekultúráért Alapítvány titkárának) kérelmét, amelyben a fúvós-zenekaruk 
munkájának támogatására 40.000 Ft támogatást kér.  
A képviselő-testület biztosítja az alapítvány számára a kért összeget, tekintettel arra, 
hogy május 1-i községi rendezvényen műsoruk nagy sikert aratott. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
kérelmezőt,  
előadó ügyintézőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. június 8. 

 
 
 
Tárgy: Tomolik Tamás kérelme  
 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozatot 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 78/2009. határozat 
 
Tárgy: Tomolik Tamás kérelme a 28/2008., 128/2008. képviselő-testületi határozatok 
 módosítására 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Tomolik Tamás 
 kérelmét, amelyben kérte, hogy a 239.400 Ft-os vételárat – amely a 492/6 hrsz-ú 
ingatlanhoz  tartozik - 2009. december hónapban fizethesse meg. 

 A képviselő-testület engedélyezi az ingatlan vételárának kifizetését a kért időpontban, 
 amellyel egyidejűleg adásvételi szerződés készül. 
 
 Felelős: polgármester 
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 Határidő: 2009. december 31. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt,  
 kérelmezőt,  
 előadó ügyintézőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2009. június 8. 
 
 
 
 
Tárgy: A volt Birka csárda területének értékesítése 
 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Nemcsak a vételár az, ami az egyik feltétele az alkunak, hanem 
a Kalocsa Korona Rádió Bt. vállalta azt, hogy 2010-től Szelidi-tavon üzemelteti a nyári 
időszakban a rádiót. Így a Korona Rádió innen fog bejelentkezni, amely szerintem az 
idegenforgalmat valamilyen szinten fellendíti. Továbbá vállalt olyan feladatot is, hogy az idei 
évben a rendezvények lebonyolításában, szervezésében segítségünkre lesz. Továbbá szeretne 
egy apartmant kialakítani, amelynek létrehozásával a rendezvények lebonyolítására helyet tud 
biztosítani. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület 9 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 79/2009. határozat 
 
Tárgy: A volt birka csárda területének eladása (a kalocsai Korona Rádió Bt., Németh István 
 pályázati ajánlata) 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a kalocsai Korona Rádió 
 ügyvezetője, Németh István pályázatát, amely a Dunapataj, Szelidi-tó 4086/20 hrsz-ú, 
 675 m2 nagyságú, és a Dunapataj, 4086/21 hrsz-ú, 1440 m2 nagyságú ingatlanok 
 összevonását követően kialakuló 4086/21 hrsz-ú, 2115 m2 nagyságú épület és udvar 
 művelési ágú terület megvásárlására vonatkozik. 
 
 A képviselő-testület megállapítja, hogy egy pályázat érkezett és az a kiírásnak 
 megfelelt. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti ingatlanokat értékesíti a pályázó 
 részére az alábbi feltételekkel: 

- vételi ár 7,8 millió Ft (Áfa-mentes) 
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- A Korona Rádió FM 100 a nyári időszakokban 2010-től kitelepül és a 
Szelidi-tó mellől élőben sugározza műsorát. (A pályázó ezen feltételt tervei 
szerint egy stégen létrehozott igényesen kialakított rádió stúdióból kívánja 
megvalósítani, amely egy egyedülálló kezdeményezés, valódi kuriózum, 
mely akár országos szintű elismerést válthat ki, és amely helyben 
érvényesíthető praktikus előnyöket hordoz.) 

- A pályázó a tevékenység megkezdéséig 2009-2010-ben szezonálisan két 
közösségi rendezvényt támogat. A Szelidi-tónál augusztus 20-án, 
Dunapatajon a Pataji Őszön. A programokat előzetesen népszerűsíti, élő 
helyszíni tudósításokat végez a Korona FM 100 műsorában, amelyhez 
műsorvezetőt biztosít. A programokhoz egy-egy sztárvendéget is meghív és 
szerepeltet. 

- A pályázó a szálláshely megépítését 2013. június 1. időpontig vállalja. 
- 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. 

- Az ingatlanszerzéssel (adás-vétel, beszerzés stb.), közművesítéssel, 
telekösszevonással kapcsolatos összes költség kizárólag a vevőt terheli. 

- A vevő a vételárat legfeljebb két részletben fizetheti meg. Első részlet a 
szerződés aláírásakor, második részlet a szerződés aláírását követő 90 
napon belül. A fentiek szerinti részletfizetés esetén tulajdonjog 
fenntartással kerül megkötésre a szerződés. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és az önkormányzati 
feladatok ellátására. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2009. július 30. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt,  
 kérelmezőt,  
 előadó ügyintézőt,  
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,  
 ügyintézőt (hirdetmény) 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2009. május 8. 
 
 
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: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozatot 
elfogadja-e? 
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A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 80/2009. határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat és a Pataj Tv Bt. közötti együttműködési megállapodás 
 felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és a Pataj 
 Tv Bt. közötti együttműködési megállapodást és a megállapodást melléklettel javasolja 
 kiegészíteni, amelyben rögzítésre kerülnek az alábbiak: 

- az önkormányzat és a Pataj Tv Bt. együttesen felhívást tesz közzé minden év 
március 1-ig a szélessávú Internethálózat vezetékei alatt lévő fák gallyazásával 
kapcsolatban kérve a lakosságot, hogy ingatlanjaik előtt maguk végezzék el a 
gallyazást. 

- a felhívást követően az el nem végzett munkákra a Pataj Tv Bt. és a DTI közös 
szemlét végez, amely alapján a kritikus helyeket érintőleg a Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény árajánlatot készít a gallyazási munkálatok 
elvégzésére. 

- az árajánlatot a Bt. véleményezi és jóváhagyása után a költség 50%-át a PTV, 50%-
át a DTI biztosítja. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2009. június 30. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt,  
 Pataj Tv Bt-t, 
 Dunapataji Településgazdálkodási Intézményt,  
 előadó ügyintézőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2009. június 8. 
 
 
Tárgy: Fekete Lajos kántortanító emlékére állított tábla költségmegosztása 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Szabó László Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke: Ismetetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozatot 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Szám: 81/2009. határozat 
 
Tárgy: Fekete Lajos kántortanító emlékére állított tábla költségmegosztása 

 
H a t á r o z a t  

 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Bosznayné dr. Rákóczy 
 Rozália bizottsági tag Fekete Lajos kántortanító emlékére állított táblával kapcsolatos 
 beszámolóját, és az alábbi döntést hozza: 
 A képviselő-testület megállapítja, hogy a táblakészítés költségeinek előterjesztés 
 szerinti felosztására nincs szükség, mert a ténylegesen felmerült költségek 50%-át 
 számlázza ki az önkormányzat a Fekete család által megnevezett személy (vagy cég) 
 részére és a számlához a ténylegesen felmerült költségekről a számlákat másolatban 
 csatolja. 
 Az emléktábla átadásának időpontjaként 2009. június 21-ét (gyásznap) javasolja a 
 képviselő-testület. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2009. június 30. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt,  
 előadó ügyintézőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2009. június 8. 
 
 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Kérném az illetékes bizottságot, hogy a dunapataji születésű és 
életében fontos munkát végző embereket haláluk után is tiszteljük meg. Jelenleg az egyik 
ilyen fontos személy sírhelye a dunapataji református temetőben lejárt, és ki van függesztve 
értékesítésre. A mai információim szerint már vevő is jelentkezett rá. Kérem, hogy tegyünk az 
ellen, hogy a sírhelye megszűnjön. Kérem, hogy addig ne történjen értékesítés az egyház 
felől, amíg megoldást nem találunk.   
 
Bosznayné dr. Rákóczy Rozália bizottsági tag: Amikor a Pataji Hírlapban megjelent a lejárt 
síroknak a jegyzéke, akkor a bizottság megtárgyalta, és meg is jelölte azokat a neves 
patajiakat - jegyzőt, tanítót, papot, kántort, orvost stb.-, akiknek a sírját nem volna szabad 
felszámolni és értékesíteni. Nem tudtuk akkor pontosítani, hogy magát a sírt őrizzük meg, 
vagy a sírkövet egy külön temetőrészben helyezzük el. A Nagytiszteletű asszonnyal sikerült 
beszélnem a katonasírokkal kapcsolatban, és elmondta, hogy a katonasírokat, semmilyen 
formában megsemmisíteni, áthelyezni nem lehet. Ugyanilyen értelemben megkerestem a 
Római Katolikus Plébániát tekintettel arra, hogy 4 második világháborús katona egy sírban - a 
benzinkút mögötti keresztnél - van eltemetve. A református temetőről nagytiszteletű asszony 
úgy tájékoztatott, hogy már ők is gondolkodtak azon, hogy úgynevezett jeles sírokat 
jelöljenek ki.  
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Nagy Gyula alpolgármester: Legalább egy megváltási díjat biztosítsunk a református 
egyháznak, hogy megmaradhasson a sír.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Jöjjön ide az egyház, mondja el a kérését ezzel kapcsolatosan és 
természetesen együtt fogunk működni, aminek fejében – vagyis hogy az emlékmű ott 
maradjon - mi is biztosítunk akár szeméttároló edényeket, akár fűnyírást. De addig viszont 
megkérjük az egyház képviseletét, hogy ebben az ügyben döntést ne hozzanak.  
A képviselő-testület jelenlévő tagja Kiss István - az egyház képviselője - járjon el az ügyben, 
és addig ne hozzon döntést az egyház erre az ügyre vonatkozóan.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a javaslatot elfogadja-e?  
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadja a 
javaslatot. 

 
 
 
Tárgy: TÁMOP pályázat közbeszerzésre ad-hoc bizottság megalakítása, beszerzési  
  célokmány jóváhagyása, együttműködés Harta Önkormányzatával.  
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mint már a beszámolóban is elhangzott, a TÁMOP 
kompetencia alapoktatásra megnyertünk 32 millió Ft-ot, amely nemcsak képzés, tanácsadásra 
vonatkozik, hanem eszközbeszerzés is van benne több millió Ft értékben. Sajnos az 
összeghatár közbeszerzést tesz kötelezővé, a szolgáltatások terén, mivel meghaladtuk a 8 
millió Ft nettót. Így ki kellene választanunk azt a céget, amely a közbeszerzést le fogja 
bonyolítani, valamint létre kell hozni egy ad-hoc bizottságot és ki kell választani annak 
tagjait. Ezen felül létre kell hozni egy olyan okmányt, amiből majd a közbeszerzési 
alapokmányok el tudnak készülni és meghirdetésre tudnak kerülni. Javaslom, hogy a 
közbeszerzést az ÉPINBER Kft. végezze, mivel már kedden megtörtént ezzel kapcsolatban a 
megbeszélés. Hartával együtt ezt a céget tekintjük a legalkalmasabbnak. Előzetes tájékoztatás 
alapján 400.000 Ft+Áfa összegért vállalná egy településnek a közbeszerzési kiírását és a 
lebonyolítását. Ehhez javaslom, hogy az ad-hoc bizottság kerüljön megalapításra és javaslom, 
hogy az Oktatási Bizottság elnöke, Pénzügyi Bizottság elnöke és az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság elnöke vegyen részt ebben a bizottságban és segítse ennek a bizottságnak a 
munkáját. Együttműködtünk Hartával, mert szeretnénk, hogy a képzés Dunapatajon, vagy 
Hartán valósuljon meg azon lehetőségek esetében, amelyek biztosítottak itt.  
 
Dr. Botykai János jegyző: A közbeszerzést lehetőleg már a jövő héten szeretnénk közzé tenni, 
éppen ezért, gőzerővel zajlik annak az előkészítő anyagnak az összeállítása, amely Dunapataj 
és Harta vonatkozásában keresi a közös pontokat, hogy minél jobb feltételek mellett tudjuk a 
közbeszerzést elkészíteni. Mivel a pályázat 100%-ban finanszírozott, ezért nyilvánvaló, hogy 
olyan minőségi anyagot akarunk benyújtani, amivel a legnagyobb támogatást tudjuk elérni. A 
bizottság összetételével teljes mértékben egyetértek.  
 
Szabó László képviselő, DKT igazgató: A gyerekek egészen új foglalkoztatási eszközökkel, 
módszerekkel találkoznak, majd tanulmányaik során ezt teljes mértékben pozitív dolognak 
tartom. A gyermekek számára az internet biztosítva lesz, valamint a számítógép használata is. 
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Ez egy fantasztikus dolog. Elmondhatjuk, hogy Dunapatajon és Hartán ilyen van, de Kalocsán 
nincs. 
 
Dusnoki Csaba polgármester Tegyük hozzá azt is, hogyha nem nyertük volna meg a 
pályázatot, akkor is kötelező lett volna ezt megvalósítani, csak akkor ennek az egésznek a 
költségét nekünk kellett volna állni.   
Megkérdezem a képviselő-testület az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 82/2009. határozat 
 
Tárgy: TÁMOP pályázat közbeszerzésre, lebonyolító kijelölése, ad-hoc bizottság  
  megalakítása, beszerzési célokmány jóváhagyása 

 
H a t á r o z a t  

 
  Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP pályázat alapján 
  a közbeszerzési eljárást megindítja. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a képviselő-
  testület az Épinber Kft. Kecskemét, Csányi J. krt. 10. sz. alatti bonyolítót jelöli ki. A 
  közbeszerzési eljárás díja 400.000 Ft +Áfa. 
 

A képviselő-testület a közbeszerzési szabályzata alapján a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához ad-hoc bizottságot hoz létre, amelynek tagjai (3 fő): az Oktatási 
Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökei. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a bizottságot, hogy a feladatát végezze el 
és a pályázat eredményéről számoljon be a képviselő-testület ülésén. 

 
A bizottság a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések megkötésével 
(aláírásával) egyidőben szűnik meg.  

 
 Felelős: polgármester, ad-hoc bizottság tagjai 
 Határidő: 2009. július 15. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt,  
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2009. június 8. 
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1. számú melléklet 
 
Beszerzési célokmány 
 

I. Általános adatok 
 A beszerző megnevezése és címe: Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 
 Az üzemeletető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beruházóval): A 

beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: Épinber Kft. 
Kecskemét, Csányi János krt. 12. 
 

II. Műszaki adatok 
A beszerzés megnevezése: Alapfokú oktatási intézmények részére a TÁMOP 
3.1.4./08./2-2008.01.04. program keretében képzési és szaktanácsadói szolgáltatások 
 jellege: szolgáltatás 
 mennyisége: 
 A beszerzés szükségességének indoklása, célja: TÁMOP pályázat végrehajtása 
 rövid szakmai leírás: A Dunapataji Közoktatási Társulás óvodája és iskolája 

pedagógiai programjai részére képzések, szaktanácsadások megvalósítása 
kötelező pályázati program keretében 

 
III. Üzemeletetésre vonatkozó adatok 

 Az üzemeltetés várható évi költségei: - 
 Fedezetének biztosítása: TÁMOP pályázatból 100% 

 
IV.  Pénzügyi adatok: 

 Beszerzés költségei anyagi-műszaki bontásban: szolgáltatás: 16.254.000.- 
         iskola: 13.144.000.- 
         óvoda: 3.110.000.- 

 A beszerzés költségeinek fedezete (forrásonként, évente): 2009.: 8.127.000.- 
              2010.: 8.027.000.- 

 
V. A megvalósítás ütemezése: 

 Szükséges hatósági engedélyek: - 
 Kiviteli terv elkészítésének tervezett időpontja: - 
 Kivitelezés tervezett megkezdése: 2009. augusztus 1. 
 Kivitelezés tervezett befejezése: 2010. június 30. 
 Az üzembe helyezés tervezett időpontja: - 

 
Beszerzést engedélyezem. 
 
Dunapataj, 2009. május 28. 
 
 
        …………………………………… 
   (polgármester vagy a testületi határozat száma csatolva a határozatot is) 
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Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén az ülést berekesztem. 

 
Kmf. 

 
 

Dusnoki Csaba         dr. Botykai János 
polgármester          jegyző 


