JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselőt-testülete 2009. június 25-én tartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem
Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin, Járdi József, Kiss István, Kocsis Károlyné
Kothencz József, Nagy Gyula, Schill Tamás, Szabó László, Szamosközy
Tamás képviselők
Dusnoki Csaba polgármester
dr. Botykai János jegyző
Távol lévő képviselők: Nagy Jenő Zoltán
Jelen lévő meghívottak: Kutus Béláné Mozgáskorlátozottak Egyesület elnöke
Németh Lajosné Mozgáskorlátozottak Egyesület elnöke
Lelkész asszony
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti az egybegyűlteket, megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét, 10 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az
egyebek napirendi pont kiegészítésre: a TÁMOP pályázat benyújtásával kapcsolatos
változások megbeszéléséről, és a Közoktatási Társulásban a Géderlaki tagintézmény esetében
a nyertes pályázatának közbeszerzésre előkészítő cég kiválasztása

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.) A tanév tapasztalatainak összegzése, a tanévkezdés feladatai, indítható csoportok,
osztályok számának meghatározása, a Pedagógiai Program és az SZMSZ elfogadása,
térítési és tandíjak, beszámolók, FEUVE stb.
3.) A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
4.) Egyebek
- Az óvodák és általános iskolák beíratásával kapcsolatos sorsolás alóli mentesség
szempontjairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
- A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítása
(mozgóárusítás)
- Iskolatej programban való részvétel
- Dunapataj, Ordasi u. 22/A. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásával
kapcsolatos pályázat kiírása
- Bizottsági előterjesztések megtárgyalása
- TÁMOP pályázattal kapcsolatos változás bejelentése
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Közoktatási Társulásban a közbeszerzést előkészítő cég kiválasztása pályázattal
kapcsolatban

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 10 szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az
előterjesztést.
Tárgy: Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról
Előterjesztő: polgármester
Dusnoki Csaba polgármester: Az 51-es főút belterületi szakaszának felújítása folyamatos.
Pénzügyi problémák úgy gondolom minden vállalkozásnál akadnak, főleg ebben a gazdaságipénzügyi helyzetben, de a kivitelezés folyamatos és a mai napig tudja a vállalkozó tartani a
kivitelezési határidőt, ami november 30. Ezt a tényt mutatja, hogy a körforgalmi
csomópontban látványos változások figyelhetők meg. Valamint, a mai nap már az Ordasi és a
Vasút utcai kereszteződésben a körforgalomnak a végleges kialakítása folyik. Kérem a
lakosokat, hogy legyenek türelemmel, míg ez alatt a két hét alatt a rend helyreáll a
körforgalmi csomópontokban. Jövő héten pedig a Szelidi csomópontban is elkészül a
körforgalom. Így július 6-a után a körforgalmi csomópontok általi akadályok (zsákutcák,
forgalomkorlátozások) feloldódnak.
Dunapataj Képviselő-testülete az elmúlt egy-két testületi ülésen arról döntött, hogy 15
millió Ft értékben Dunapataj belterületén utak újulnak meg. A lakosság már észlelheti ezeket
a munkálatokat. Kérjük, hogy a frissen felújított mart aszfaltos utat még ne használják nagy
teherautók közlekedésére. Az ígéretek szerint jövő hét végére ezeknek az utcáknak a felújítása
el fog készülni. Ezt követően birtokba vehetik a lakosok, de kérem, hogy a használatban
legyünk óvatosak.
„Együtt egymásért Duna-menti Közoktatási Társulásban a felhasználóbarát oktatás
fejlesztéséért” című pályázatunk – amelyet köztudott, hogy 2008. január 27-én adtunk be 1.
közös pályázatként, azt 2008. augusztus 29-én kihirdették, hogy feltételesen 193.581.237,- Ftot nyertünk. De mivel a pályázat kétfordulós volt, ezért a második fordulóra is be kellett
nyújtanunk a pályázatunkat, amit meg is tettünk február 26-án. Majd 2009. június 10-én
írásban értesítettek, hogy megnyertük a pályázatot, így közel 230 millió Ft értékben tudunk
Dunapatajon oktatási intézményeket felújítani. (A Kalocsai út 2. sz. alatti általános iskolát,
valamint a Petőfi S. u. 3. sz. alatti kisiskolát fogjuk felújítani ebből a pénzből.) A nyílászáró
cseréken, festésen, mázolásokon kívül, burkoláson, fűtéskorszerűsítésen, eszközbeszerzésen
át megpróbálunk mindent megoldani, annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjuk az
épületeinket üzemeltetni, biztonságosabbak és szebbek legyenek. Örömmel jelentem be –
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igaz, hogy támogatási szerződésünk még nincs – saját felelősségre megkezdjük az iskolának
és az óvodának a felújítását. A mai napon át is adtuk a munkaterületet. A Generál Kft.
(Kalocsa) nyerte a kivitelezést, ő az épületeket ismeri, hiszen a korábbi években, évtizedekben
is dolgozott itt kivitelezőként. Így ők fogják azokat a beruházásokat, munkarészeket
elvégezni, amelyeket a pályázat tartalmaz. A holnapi naptól, de legkésőbb hétfőtől kipakolás,
csomagolás, átrakodás meg kell, hogy kezdődjön, hiszen július 3-án legkésőbb elkezdődnek
az építési munkálatok. Amennyiben lehetőségük van már előtte bontási munkálatokat végezne
a kivitelező. Szeretnénk azonban, hogyha az év végéhez közeledve (karácsonyra) ezek az
épületek 70-80%-ban elkészülnének.
A dunapataji belterületi gyűjtő utak tekintetében – amit tavalyi évben nyújtottunk be –
közel 85 millió Ft értékben újíthatunk fel utakat. Tehát a meglévő 2 útszakaszon kívül, amely
elkészül jövő hét végéig, további útszakaszok kerülnének felújításra. Amelynek közbeszerzési
eljárása a mai napon az ÉPINBER segítségével elkezdődik, augusztusban szeretnénk
eredményt hirdetni és szeptemberben szeretnénk megépíteni az új utakat, teljes mértékben új
aszfaltból. (Zrínyi utca, Kossuth utca, Dózsa utca, Damjanich utca, Rákóczi utca, Bem utca és
a Május utcák, valamint a Fürts és a Honfi utcának egy részét, valamint a Béke teret) Ezáltal
több mint 3,5 km útszakaszunk újul meg.
2009. június 20-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Dunapataj 1919-es
hőseinek ítélte oda a bíráló bizottság a Magyar Örökség kitüntető címét. Nagy tisztelettel
vettük át a díjat. Örülünk neki, hogy 1919-es hőseink méltó megemlékezésben részesültek.
Szeretném bejelenteni, hogy a következő hetekben biztos, hogy sor kerül majd egy
rendkívüli ülésre, hiszen a szilárd hulladéklerakó kijelölése, engedélyezése ügyében dönteni
kell. Az volna a célszerű, ha szelektíven gyűjtenénk, külön a téglát, külön a cserepet. Azt,
hogy ez, hogyan oldható meg, még nem tudom. Nagyon sok kérdés felvetődik, és nem igazán
tudjuk a válaszokat. A rendezési tervben az 51-es melletti terület lenne arra alkalmas, hogy ott
szemétlerakó helyet biztosítsunk. De nem szeretnénk megint az 51-es mellé szeméttelepet
rakni. Lehet, hogy rendezési tervet kell módosítanunk.
Átruházott hatáskörömben 3 személynek 23.000 Ft átmeneti segélyt biztosítottam a
rendkívüli élethelyzetre tekintettel, az elmúlt időszakban. Továbbá a Pedagógiai Program
szakértői véleményezése megtörtént, ami 100.000 Ft értékben készült el, az iskola és az óvoda
tekintetében. Ezt az általános tartalék terhére biztosítottam jogkörömben. Továbbá Dunapataj
és a Szelidi tóról készítettünk egy 25 perces filmet, amely arra szolgál, hogy a Szelidi
üdülőterületet ismertessük, reklámozzuk. Mivel ennek az ára elég magas, a Szelidi
Horgászegyesülettel közösen társultunk és velük közösen készítettünk egy 25 perces filmet, a
tóról, a tó környékéről, lakóházakról. Mindez az önkormányzatnak 120.000 Ft bruttó
költségébe került. A F&H csatornán - ami a természetjárók, horgászok, halászok, vadászok,
madarászok körében eléggé ismert – lesz reklámozva a Szelidi-tavunk. A szerződés
értelmében, egy éven át hetente 25 percben a csatorna leadja ezt a rövidke filmet. Valamint az
MTV-nél történt érdeklődésünk eredménye, hogy a csatornától ingyenes bemutatkozási
lehetőséget kaptunk, ezzel kapcsolatban. Ez a bemutatkozási lehetőség 2x5 percről szól, az
első 5 perc Dunapatajról szól, a második 5 perc, pedig Szelidi-tóról. Ennek a vetítése a
közeljövőben meg fog kezdődni. Én röviden ennyiben kívántam beszámolni.
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
beszámolót.
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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: Ismertetem bizottságunk határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót
elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
beszámolót.

2.sz. napirend tárgyalása
Tárgy: A tanév tapasztalatainak összegzése, a tanévkezdés feladatai, indítható csoportok,
osztályok számának meghatározása, a Pedagógiai Program és az SZMSZ elfogadása,
térítési és tandíjak, beszámolók, FEUVE
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérem Szabó László intézményvezető urat, hogy a
kábeltelevízió nézői előtt szóljon pár szót.
Szabó László DKT igazgató, képviselő: A beszámolóból is kiderül, hogy voltak közös
feladatok a Társulás egészére vonatkozóan, és voltak olyan feladatok, amik csak minket
érintettek. A beszámolóból az is kiderül, hogy mik azok a tervek – itt a számokra gondolok gyereklétszám, indítható csoportok száma, valamint ennek személyi feltételek, amiket meg
kell még valósítani. Nyilvánvaló mások a társulási adottságok, és mások az intézményi
adottságok, sajátosságok. Stabilizálódott az az intézményi struktúra, ami az átalakításokat
feltehetően érinti. Amiben megoldást kell találnunk az az angol tanár, matematika tanár
kérdése, ami már hirdetés formájában meg is jelent, és örömmel jelentem már van érdeklődő
az állások iránt. Géderlakról csak akkor jönnek hozzánk diákok, ha biztosítani tudjuk, hogy
továbbra is német nyelven tanulhatnak. Tehát ezek a feladatok szerepelnek a beszámolóban,
amiket meg kell oldani.
Dusnoki Csaba polgármester: Kérném az Egyházat, a Patajiak Körét és mindenki segítségét
abban, - mivel itt a nyári szünet alatt kis káosz fog kialakulni az iskola felújítása miatt - hogy
a gyerekek tanítására alkalmas helyet tudjunk biztosítani.
Nagy Gyula alpolgármester: Már a bizottsági ülésen jeleztem aggodalmam a létszám
csökkenése miatt, de örömmel hallom, hogy nem csökkenni fog a tanulók létszáma, hanem
növekedni.
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Kocsis Károlyné képviselő: A bizottsági ülésen ennél sokkal mélyebbre mentünk a jövő tanév
személyi feltételeit vizsgálva. A tárgyi feltételek kialakulóban vannak, bízom benne, hogy
majd minden menni fog és sikeresen végbemegy ez a felújítás. A személyi ellátottság
központi kérdés volt a bizottsági ülésen. A képviselő-testületnek az a dolga, hogy okosan
gazdálkodjon a község pénzével és semmilyen hátrányt főleg az oktatási intézmény, személyi
hátrányt ne szenvedjen. Arra kell törekedni, hogy meg legyen a szakos ellátottság főleg a
szakos tárgyakból.
Dusnoki Csaba polgármester: Tehát egy fő angol- és egy fő matematika szakos tanári állást
hirdet meg az intézmény.
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozati-javaslatot elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 87/2009. határozat
Tárgy: Dunapataji nevelési-oktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben indítható
osztályok/csoportok számának meghatározása, a tanévszervezés egyéb feladatai és
finanszírozása
Határozat
Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102.§. (2) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján az
előterjesztésben kimutatott létszám/csoport adatoknak megfelelően az alábbiak szerint
határozza meg a Duna-menti Közoktatási Társulás Dunapataji tagintézményeinél a
2009/2010-es tanévben indítható osztályok/csoportok számát, valamint a maximális
létszámtól való eltérést:
1.) Általános iskolában: 14 osztály (az 1., 4., 5., 6., 7., 8., évfolyamokon 2-2 osztály,
a 2. és 3. évfolyamokon 1-1 osztály.)
(A képviselő-testület a 83/2009. sz. határozatban leírt feltétel alkalmazása alól az 1.
évfolyam esetén az eltérést engedélyezi a 18 fő+2 fő SNI miatt.)
Tekintettel arra, hogy a 3. évfolyamon egy osztály indul, a bizottságok javasolják a
Képviselő-testületnek az 1993. évi LXXIX. (Kt.) 3. sz. mellékletének 7. pontja
alapján engedélyezze a 3. évfolyamon a maximális létszámtól (26) való eltérést,
mivel az induló gyermeklétszám várhatóan 28 fő lesz.
2.)Napközis csoport:

2 csoport

3.)Óvodai csoportok:

4 csoport

4.)Alapfokú művészetoktatás 2009/2010-es tanévben indítható tanszakai:
a.) Zeneművészeti ág: furulya, fuvola, zongora, magánének, szolfézs,
hegedű, előképező, népi játék
b.) Képező- és iparművészeti ág: kézműves tanszak
c.) Színművészet- bábművészeti ág: színjáték tanszak
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Az alapfokú művészetoktatás 2009/2010-es tanévben indítható csoportjainak száma:
Előképező:
Népi játék:
Kézműves:
Színjátszó:
Népi tánc:
Összesen:

3 csoport
2 csoport
2 csoport
2 csoport
1 csoport
10 csoport

5.) A képviselő-testület 83/2008. sz. határozata évfolyambontásra vonatkozó
feltételei a jövőben is alkalmazandók.
6.) A 6. évfolyamon 6 fővel (géderlakról) német nyelvi csoportot indít (a 8 fős
minimum feltétel miatt), és ennek költségeit a DKT a 2009. évi saját
költségvetéséből finanszírozza. A további költségeit a tanévben a 2010. évi
költségvetésben tervezi engedélyezni a képviselő-testület. A következő
tanévkezdéskor újra tárgyalja ezen kislétszámú csoport indulását.
7.) A DKT intézményvezetője (igazgató) 1 fő angol szakos tanári állást hirdet meg,
amelynek bére az önkormányzati céltartalék terhére kerül megállapításra. Az
alkalmazással egyidőben a DKT igazgató előterjesztésben kezdeményezze a
fedezetbiztosítást a képviselő- testületnél.
8.) A DKT igazgatója 1 fő óraadó matematika szakos tanári állást pályázati úton
hirdet meg, ennek fedezete az intézmény költségvetésében a pénzügyi ügyintézői
álláskeret megtervezett előirányzat terhére biztosított. A további költségeit a
tanévben a 2010. évi költségvetésben tervezni engedélyezi a képviselő-testület.
A fentiek alapján a napközis állás nem kerül meghirdetésre.
9.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatával
a Képviselő-testület egyetért, tehát azzal, hogy a térítési díjak szeptembertől ne
változzanak.
(A 15/2008. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelékében lévő
„2008/2009. tanév” szövegezés 2009/2010 tanévre változik és a határozat ezen
pontja, a térítési díj rendelet függelékéhez csatolandó.)

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. szeptember 1., 2010. február 15., folyamatos
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
Duna-menti Közoktatási Társulás Intézményvezetőjét (igazgatót)
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.
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Tárgy: Pedagógiai Program, SZMSZ
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Átadnám a szót az Oktatási bizottság elnökének.
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Ezt a két dokumentumot, azért nem küldtük ki a
képviselő-testület tagjainak, mert mind a Pedagógiai Program mind az Szervezeti és
Működési Szabályzat nagyon nagy terjedelmű. Láthatjátok képviselő társaim. Próbáltunk
olyan egységességet teremteni, hogy ami az általános iskolákra vonatkozik (Dunapatajtól
Géderlakig) azt külön elkészítettük. Az óvodai Pedagógiai Programot pedig külön készítette
el az óvoda vezetője Benkó Józsefné (Dunapatajtól Géderlakig).
Nagy Gyula alpolgármester: Köszönöm szépen igazgató úrnak, hogy nekem külön
elektronikus úton elküldte ezt a dokumentumot, ami több száz oldalt tesz ki. A szakértői
vélemény nagyon jónak ismeri el ezt a programot, így én is elfogadásra javaslom. A program
is foglalkozik a kötelező eszközjegyzékkel, eszközbeszerzéssel. A következő tanév digitális
alkalmazásával kapcsolatban kérdezném, hogy jelent-e ez a fenntartónak anyagi kötelességet?
És hogy a pályázatban foglaltaknak megfelelően történik-e a finanszírozás?
Szabó László DKT igazgató, képviselő: A minimális eszközjegyzék már teljesedésbe kellett,
hogy menjen és teljesedésbe is ment. A digitális táblákra megnyertük a pályázatot, de idáig
még nem érkeztek meg. De nem is lenne baj, ha csak akkor küldenék a digitális táblákat, ha a
munkálatok már befejeződtek, vagy a végéhez közelednek. Tehát még nem kaptuk meg.
Kocsis Károlyné képviselő: És ez benne van a pályázatban?
Dusnoki Csaba polgármester: Nem. Emlékeztek rá nyertünk egy TIMOP-os pályázaton, így
közel 25 millió Ft értékben kapunk digitális táblákat. Csak az a probléma, hogy központosított
közbeszerzést írtak ki és onnan akarták kiválasztani a nyertest – hogy majd az egész
országban ezt egy cég fogja lebonyolítani – de sajnos ez a közbeszerzés már a harmadik
közbeszerzés után hiúsul meg. A mai napig sincs nyertese ennek a pályázatnak, akitől ezt meg
lehet rendelni, és aki majd szállítani fogja ezeket az iskolába. Őszre ígérték, hogy valamilyen
módon megpróbálják a pályázatot sikerre vinni. Mindezek után tudjuk a táblákat mi is átvenni
és használni, de egyetértek igazgató úrral, hogy nem bánnánk, ha erre majd csak decemberben
kerülne sor. Azért, hogy ne kelljen nekünk tárolgatni ezeket a táblákat a felújítás alatt. Inkább
majd ha a táblák felszerelhetőek lesznek az iskolában, akkor érkezzenek ide.
Dr. Botykai János jegyző: Valóban a központosított közbeszerzés ilyen irányt vett, hogy
ténylegesen nem sikerült még eredményt hirdetni. De úgy gondolom, hogyha a beruházás
vége felé eredményt hirdetnek, és ha már frissen meszelt tantermekbe kerül be ez a technikai
újdonság, akkor nekünk ez bőven elegendő lesz. Illetve a már nyertes DAOP pályázat
eszközbeszerzésében is ~8 millió Ft szerepel, tehát több irányból kiegészül ez az
eszközjegyzék. Alpolgármester úr kérdésére válaszolva, a program valóban program és ez
nem jelenti azt, hogy ennek finanszírozását elfogadta a testület. Ezt a képviselő-testület külön
határozatban vagy a költségvetésben fogja majd megállapítani. Ha már nálam van a szó és
több kérdés nincsen, akkor össze is foglalnám a pedagógiai programmal kapcsolatos
teendőket. Ahogy az igazgató úr is mondta, a szakértői vélemények a kezünkben vannak mind
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az óvoda mind az iskola vonatkozásában. Azt jegyezném meg, hogy a véleményezők ezt a
programot csak véleményezték, tehát sem javaslattal sem kifogással nem egészítették ki. Ezt
egy kicsit hiányolom is. A bizottsági ülésen is beszéltünk a pedagógiai programról, szervezeti
és működési szabályzatról és annak kiegészítéséről. Tehát a szervezeti és működési
szabályzatot és a FEUVE szabályzatot ki kell egészíteni az államháztartás ide vonatkozó
paragrafusai alapján. Lényegében a házirendet kivéve minden egyes iskolai közoktatási
dokumentum itt van most a képviselő-testület asztalán, és valóban több 100 oldalas. Ezen
kívül rendhagyó módon az ügyrendi bizottság határozatához kapcsolódóan kérem, hogy a
közoktatási dokumentumok mellett, a képviselő-testület fogadja el a Településgazdálkodási
Intézmény FEUVE szabályzatát is, amiatt, hogy a Duna-menti Közoktatási Társulás FEUVE
szabályzatát is e pontban tárgyaljuk. A térítési díjakról még annyit, hogy a bizottsági döntések
alapján a jövő évre vonatkozóan, térítési díj módosítását nem javasolta a képviselő-testület.
Tehát a tavalyi térítési díjak maradnak hatályban.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozatijavaslatot elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 88/2009. határozat
Tárgy: A Duna-menti Közoktatási Társulás Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési
Szabályzata, FEUVE szabályzat jóváhagyása és további szabályzatok – DKT
működése és használati rendje, balesetvédelmi szabályzat, gyakornoki szabályzat,
dohányzás rendje, - és a DKT társulás könyvtárának működési és gyűjtőköri
szabályzata - tudomásulvétele
Határozat
1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-menti
Közoktatási Társulás- Pedagógiai Programját és azt az oktatási és Működési és
Sport bizottság javaslata valamint a Szelid 2002 Bt. képviseletében eljáró
Ambrusné Szalai Katalin közoktatási szakértő (Budapest, Almássy tér 15. I.4.)
Szakértői jelentése alapján jóváhagyja.
2. A képviselő-testület a DKT Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint a
Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési – FEUVE –
szabályzatát is elfogadja azzal, hogy az SZMSZ-t az államháztartás működési
rendjéről szóló (Ámr.) 217/1998 (XII.30.) kormányrendelet 13/A §.-a szerint ki
kell elégíteni a FEUVE szabályzatot pedig az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 121. §-a valamint az Ámr. 145/A §-a szerint ki kell egészíteni.
3. A képviselő-testület a DKT egyéb bemutatott szabályzatainak elkészítését a
- DKT működési és használati rendjéről
- Balesetvédelméről
- Gyakornoki szabályzatáról
- Dohányzás rendjéről szóló szabályzatot valamint a
Könyvtár működési és gyűjtőköri szabályzatát - Dr. Albertini Béláné szakértő
szakmai előírásoknak megfelelő minősítésű szakvéleménye alapján – tudomásul
veszi.
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A képviselő-testület felkéri a társulás önkormányzatait, hogy a Pedagógiai Programot
és az SZMSZ-t hagyják jóvá.
Felelős: DKT intézményvezető
Határidő 2009. szeptember 1., folyamatos, 2. pont 2009. október 30.
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
DKT intézményvezetőt,
Ordas Község Polgármesterét,
Géderlak Község Polgármesterét,
Körjegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.
Szám: 89/2009. határozat
Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája Pedagógiai Programjának jóváhagyása
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-menti Közoktatási
Társulás Óvodája (Dunapataj) Pedagógiai Programját és azt az Oktatási és Művelődési
és Sport Bizottság javaslata valamint Dudásné Szécsényi Erika Közoktatási szakértő
(Kecskemét, Sétatér u. 5.) szakértői véleménye alapján jóváhagyja.
Felelős: DKT intézményvezető és Óvodai tagintézményvezető
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
DKT intézményvezetőt,
Óvodavezetőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.
Szám: 90/2009. határozat
Tárgy: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény FEUVE szabályzatának jóváhagyása
Határozat
Dunapataj
Nagyközség
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Dunapataji
Településgazdálkodási Intézmény Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés – FEUVE – szabályzatát, és elfogadja azzal, hogy azt az államháztartásról
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szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a valamint az államháztartás működésének
rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) kormányrendelet 145/A. §-a szerint ki kell
egészíteni.
Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője
Határidő: 2009. augusztus 1., folyamatos, illetve 2009. október 30.
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
DTI intézményvezetőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.

3.sz. napirend tárgyalása
Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Jelen költségvetésünk módosítására azért került sor, mert a
központi intézkedések, képviselő-testületi döntések és az intézmény által kezdeményezetteket
a költségvetésbe kell építeni, aktualizálni kell. Sajnos július 1-től Áfa emelésre kerül sor. Így
a működési kiadásaink növekedni fognak, valamint a pályázatoknál is 25%-os Áfával kell,
hogy számoljunk. Ezen Áfa emelésből többletköltség, többletkiadás jelentkezik. Ezért
építettük a mostani költségvetésbe a 25%-os Áfa-t. Átadom a szót a pénzügyi bizottság
elnökének.
Gyuricza József pénzügyi bizottság elnöke: Mivel polgármester úr mindent elmondott, így
csak egy feladatunk van, hogy tudomásul vesszük és elfogadjuk a rendelet-módosítást.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
Dunapataj Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2009. (VI.25.) számú
rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
4/2009. (II.12.) számú rendelet módosításáról
Dunapataj Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 4/2009. (II.12.) számú, a 2009. évi
költségvetésről alkotott rendeltét az alábbiak szerint módosítja:
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Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2009. évi költségvetése
1.§.
A költségvetési rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét
b.) kiadási főösszegét

715.795 ezer forintban,
715.795 ezer forintban állapítja meg.

2.§.
II. A költségvetési kiadások
(1)A költségvetési rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozzák meg: „
Működési kiadások előirányzata összesen:
570.160 e Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások
306.654 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok
98.537 e Ft
- dologi jellegű kiadások
123.452 e Ft
- szociális ellátás keretében nyújtott támogatások: 29.590 e Ft
- szervezeteknek nyújtott támogatások
2.150 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás
9.777 e Ft
(2)A költségvetési rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
97.333 e Ft
Ebből: - a beruházások előirányzata:
- felújítás előirányzata:
- egyéb felhalmozási célú kiadás:

50.873 e Ft
45.187 e Ft
1.273 e Ft

3.§.
(1)A költségvetési rendelet 6.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat általános tartaléka:

33.967 e Ft”

(2)A költségvetési rendelet 6.§.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A képviselő-testület a önkormányzat céltartalékát 14.335 e Ft összegben állapítja meg.
Ebből: 8.832 e Ft felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt.
5.503 e Ft lakáscélú tartalék amelyből: Ordasi u. 22.
1.817 e Ft
Ordasi út 9.
1.982 e Ft
Egyéb önkormányzati lakás:
1.704 e Ft
(3) A költségvetési rendelet 6.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„Az önkormányzat 2008. évi tervezett pénzmaradványa: 109.605 e Ft”

Záró rendelkezések
4.§.
A költségvetési rendelet 10.§. az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A költségvetési rendelet 2, 2/a, 3, 3/a, 4 és 15. számú melléklete helyébe az e rendelet 1,
1/a, 2, 2/a, 3 és 4. számú melléklete lép.
Dunapataj, 2009. június 15.
Dusnoki Csaba sk.
polgármester

dr. Botykai János sk.
jegyző

4.sz. napirend tárgyalása
Tárgy: Egyebek
Tárgy: Az óvodák és általános iskolák működési körzetének meghatározása és beíratásával
kapcsolatos sorsolás alóli mentesség szempontjairól szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.
Dr. Botykai János jegyző: A közoktatási törvény kötelezően előírja a helyi önkormányzatok
számára, hogy a működési felvételi körzeteit állapítsa meg a közoktatási intézményeknek.
Teszi ezt annak ellenére is, hogyha egy településen, egy oktatási intézmény létezik akár
iskola, akár óvoda vonatkozásában. A kötelező felvételeket, illetve a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek kötelező felvételét illetően, illetve sajátos nevelést igénylők nevelésével,
felvételével kapcsolatban elsőbbségi jogot biztosít a törvény. Ennek ellenére a szabad
férőhelyek vonatkozásában helyi önkormányzati rendeletben kell megállapítani a felvételi
szabályokat, és adott esetben, ha azonos feltételek mellett vannak jelentkezők is, és ha még
mindig van üres felvehető hely, akkor sorsolással kell megállapítani ezeket a feltételeket.
Kötelező rendeletalkotásról van szó, annak ellenére, hogy a törvény nem nevesíti, hogy a
helyi önkormányzatok milyen határidőn belül tesznek ezen kötelezettségüknek eleget. Ezzel
kapcsolatban, betekintést nyertünk a megye néhány önkormányzata szabályozására. Ezeket
mintául véve alkottuk meg rendeletünket, amelynek elfogadását kérem és javaslom.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet
elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:
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Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének
15/2009. (VI.25.) rendelete
az óvodák és általános iskolák működési körzetének meghatározása és
beíratásával kapcsolatos
sorsolás alóli mentesség szempontjából
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kt. / 90.§. (1)bek. és a
102.§. (2) a/ pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt. /65-66/ §-ában foglaltak
végrehajtására Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő
(a.) óvodára
(b.) általános iskolára, /továbbiakban a-b pont alattiak együtt: intézmények/
(c.) pedagógusokra, az iskolában nevelő- oktató munkát végző más szakemberekre
/továbbiakban együtt: alkalmazottak/,
(d.) gyerekek, kiskorú tanulók szüleire, gondviselőjére, gyámjára /továbbiakban együtt:
szülő/.
(2) Az intézmények felvételi körzete a település közoktatási területe.
2.§.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodában a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető fel.
/1/ Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
/2/ Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja az óvodába felvehető maximális
gyermeklétszámot, az óvodavezető részvételével a fenntartó 3 fős bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre. A bizottsági feladatokat a képviselő-testület Oktatási és
Művelődési Bizottsága látja el.
A bizottságot a beiratkozást követő 3 napon belül köteles a fenntartó összehívni.
A bizottság döntéséről a felvételre jelentkezőket az érintett óvoda vezetője értesíti.
/3/ Az óvoda – ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét – nem tagadhatja meg a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján jogosult a gyermek
napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság
kezdeményezte.
3.§.
Az általános iskolai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
/1/ Az általános iskola köteles felvenni azokat a tanköteles tanulókat, akiknek lakóhelye a
körzetében található.
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Köteles továbbá felvenni azokat a tanköteles tanulókat is, akik nem rendelkeznek állandó
lakhellyel, és tartózkodási helyük az adott körzetben van.
/2/ A felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni a lakcímmel rendelkező halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeket.
/3/ Ha a jelentkezők száma meghaladja a közoktatási törvényben meghatározott, osztályra
vonatkozó átlaglétszámot, a közoktatásról szóló törvényben az osztályra meghatározott
felvehető maximális létszámhatárig fennmaradó szabad helyre felvételi sorsolást kell
lebonyolítani azokra vonatkozóan, akik nem tartoznak a körzethatáron belülre, és/vagy nem
élveznek sorsolás alóli mentességet.
/4/ A sorsolás alól mentességet élveznek:
a./ a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, körzethatáron belül és körzethatáron kívül,
b./ ha a tanuló bejelentett állandó, vagy ideiglenes lakóhelye körzetében van,
c./ ha a gyermek testvére is az adott iskolába jár,
d./ ha a szülők munkahelye az adott körzetben van.
/5/ A sorsolás eljárási rendje:
a./ A beiratkozást tehát kérelemnek kell tekinteni.
b./ Az iskola értesíti azokat a beiskolázási körzethatáron kívüli szülőket, akiknek gyermekét
férőhely hiányában elutasítani kényszerült, és nem tartoznak a mentességet élvezők körébe.
c./ A sorsolást az iskolában kell lefolytatni az intézményvezető, a helyettes és az alsó
tagozatos munkaközösség-vezető jelenlétében.
d./ A sorsolást a beiratkozást követő 3 napon belül le kell folytatni.
e./ A sorsolással az iskola a törvény által előírt felvehető maximális létszámig töltheti fel az
osztály/ osztályok létszámát.
f./ Az iskola a beiratkozást követő napon köteles a jegyzőnek jelentést tenni a felvett tanulók
számáról, illetőleg sorsolási kötelezettségéről.
g./ Amennyiben a felvehető maximális létszámon túl is marad kérelmező, az iskola köteles az
elbírálást követő napon ezt jelenteni a jegyzőnek.
Záró rendelkezések
4.§.
/1/ Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.
/2/ Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az
intézmény vezetője az önkormányzati rendelet alapján az intézményi szervezeti és működési
szabályzatban a beiskolázással kapcsolatos sorsolás intézményi feladatait szabályozza.
Dunapataj, 2009. június 16.

Dusnoki Csaba
Polgármester

A rendelet kihirdetve.

Dr. Botykai János
jegyző
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Tárgy: A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítása
(mozgóárusítás)
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Már a múltkori testületi ülésen is tárgyaltuk ezt a rendelettervezetet, de akkor sajnos nem jutottunk dűlőre. Már akkor a Települési és
Vállalkozásfejlesztési bizottság elnöke, jegyző úr is és jómagam is jeleztük, hogy ezzel
kapcsolatban állást kellene foglalnunk. Akkor az Ügyrendi bizottság döntése nem egyezett
meg a mi döntésünkkel, úgyhogy a rendelet-módosítást nem tudtuk elfogadni. Nem igazán
sikerült ezt a kérdést átbeszélni, ezért került vissza a képviselő-testülethez. Átadom jegyző
úrnak a szót.
Dr. Botykai János jegyző: Köszönöm szépen. Már az előző testületi ülésen a rendelet lényegét
ismertettem, tulajdonképpen a kereskedelmi üzletek működéséről szóló kormányrendelet
rendszere alapján alakul ki ez a kettősség, hogy létezik mozgó bolt és mozgó árusítás. A
mozgó bolt az a tevékenység, ahol gépjárműről vagy ebben kialakított üzletből történik a
szolgáltatás közterületen. A mozgó árusítás pedig – a közigazgatási területen üzlettel működő
vállalkozóknak ugyanazon termékeire vonatkozóan, mint az üzletekben, illetve amit a
közterület foglalási szabályok engedélyeznek - zajlik. Az üdülőterületen történt üzletek
átépítésével kapcsolatban hoztak egy akkor, és jelenleg is hatályban lévő önkormányzati
rendeletet, amely az üzlettel rendelkezőket védte a hétvégére kitelepülő mozgó árusoktól,
tekintettel arra, hogy a szezonális tevékenység kisebb haszonnal jár és erősen függ az
időjárási viszonyoktól is. A jelenlegi rendelet, tehát a mozgó bolti tevékenységet, illetve a
mozgó árusítást korlátozza, hiszen helyhez kötötten közterületen bárhol árulhat bárki, bármit,
amit kormányrendelet nem tilt, és ha erre engedélyt szerez. A mozgó bolti tevékenységgel
kapcsolatban még arról kell tudni, hogy elterjedt az a működési rend, hogy a megye vagy
azon is túl egy bizonyos területére működési engedélyeket a székhely szerinti jegyzőnél kérik
meg. Ebben az esetben, ha a vállalkozó megjelöli Dunapatajt, akkor a dunapataji jegyzőt
megkeresi a kérelmet befogadó jegyző és állásfoglalást kér a helyi szabályokról. A
kérelmezők sokszor tévedésbe esnek, mert nem csatolnak útvonaltervet. Mozgóbolti
tevékenységre kérnek engedélyt, de megjelölik, hogy vásáron és piacon is kívánnak árusítani.
Ha ezt engedélyezik, akkor ettől kezdve az árusok mozgó boltból bárhol árulhatnak bármit.
Természetesen, ha a képviselő-testület a jelenlegi szabályozást tartja indokoltnak, akkor
továbbra is lehet mozgóbolti tevékenységet folytatni.
Megérkezett Szamosközy Tamás képviselő úr, így a képviselő-testület létszáma 11 fő.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet
elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2009.(VI.25.) rendelete
a köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről
és a települési szilárd, valamint folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
szóló 11/2004.(IV.29.) Ök. sz. rendelet módosításáról
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1.§
A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről és a települési szilárd, valamint
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 11/2004.(IV.29.) Ök. számú
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§ (1) bekezdése utolsó mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Amennyiben a jogosult e kötelezettségét nem tudja elvégezni, vagy elvégeztetni, úgy a
Dunapataji Településgazdálkodási Intézménynél bejelentést kell tennie erről. Ezt követően az
Intézmény térítés ellenében elvégzi a szükséges feladatokat.
2.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdésében lévő „4/1997.(I.22.)Korm.rend. 3. sz. mellékletében”
szövegrész helyébe a „133/2007.(VI.13.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete” szövegrész lép.
3.§
A Rendelet 7.§ (3) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Gyalogosan, járműből, gépjárműből (ideértve a büfékocsit is) mozgóbolti, mozgóárusítási
tevékenységre, továbbá ezen rendeletben nem szabályozott egyéb közterület-foglalásra
engedély nem adható.
Ez alól kivétel a főtt kukorica árusítás.
(A 133/2007.(VI.13.)Korm.r. 4. sz. mellékletében szereplő közterületen árusítható további
termékek csak az üzlethez tartozó az előtti közterületen vagy meghatározott kijelölt helyen
külön közterület-foglalási engedély alapján árusítható.)
4.§
Ez a rendelet 2009. június 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.
Dunapataj, 2009. május 21.
Dusnoki Csaba sk.
polgármester

dr. Botykai János sk.
jegyző

Tárgy: Iskolatej programban való részvétel
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Régen is volt már ilyen iskolatej program, most ismét lehetőség
nyílik számunkra, hogy ebben a programban részt vegyünk. Iskolatej program keretében van
lehetőség arra, hogy a gyerekeknek tejet tudjunk biztosítani. Az előterjesztés arról szól, hogy
2009. szeptember 1. és december 31. között biztosítsuk az iskolatejet a gyermekek számára.
Úgy gondolom, hogy a mai szociális helyzetben lehetőséget kell biztosítani azon gyerekek
részére, akik az otthoni környezettől nem biztos, hogy megkapják azt az élelmiszert, ami az
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testi épségüket fenn tudja tartani. Tudjuk, hogy az iskolában ennek kiosztása okozott némi
problémát, mert a gyerekek a tejet nem arra használták, amire kellett volna. Ebben kell
nekünk dönteni, hogy biztosítjuk-e a gyerekek számára a tejet vagy nem. Ez a program
ingyenesen biztosítható a gyermekek számára.
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Úgy gondolom, hogy ez olyan lehetőség, amit
elszalasztani kár volna. Ezzel kapcsolatban arra kérném a DTI-t (Dunapataji
Településgazdálkodási Intézményt), hogy az iskolatejek kiosztásánál/elszállításánál
segédkezzenek, különös tekintettel arra, hogy iskolakezdéskor a gyerekeket 5 különböző
épületben tudjuk elhelyezni, az iskola felújítás miatt.
Dusnoki Csaba polgármester: Véleményem szerint ez megoldható lesz, ha nem hárulnak
elénk akadályok. És így valamilyen úton – módon el fog jutni ez a tej abba az objektumba,
ahol kiosztásra kell, hogy kerüljön.
Kocsis Károlyné képviselő: Úgy gondolom, hogy a gyerekek testi épségéért nem kell hogy
aggódjunk, mert többségük túlsúlyos. Az lenne a kérdésem, hogy a gyerekek (akiknek
szükségük van rá) kaphat- e két tejet? Mert biztos, hogy van olyan, aki nem kér, vagy nem
szeretni. Így nem veszne kárba a kiosztásra került tej.
Dusnoki Csaba polgármester: Előbb várjuk meg míg a tej ideérkezik, és majd utána ráérünk
beszélni erről. De ebben az esetben is van intézményvezető, van oktatási bizottság. Oldja meg
az intézmény ezt a problémát saját hatáskörében. Szerintem ez nem a képviselő- testület
dolga. Azért annyiban biztos vagyok, hogy az idejáró 250 diák, több mint fele ezt igényli. Sok
családnál a gyerekek esetében hiányoznak az alapvető élelmiszerek megléte. De nem hiszem,
hogy ez testületi hatáskör.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 91/2009. határozat
Tárgy: Iskolatej programban való részvétel
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolatej programhoz
történő csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A dunapataji általános iskolai tanulók részére 2009. szeptember 1. és 2009. december
31-vel bezárólag biztosítja az iskolatej program keretében az iskola tejet/kakaót, abban
az esetben amennyiben a beszerzési ár a 166/2008. (XII.22.) FVM rendeletben
meghatározott bruttó vételár alatti, vagy azzal egyenlő.
A képviselő-testület
felkéri DKT(Duna-menti Közoktatási Társulás)
Intézményvezetőjét és a DTI - (Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény) vezetőjét,
hogy az iskolatej kiosztásával kapcsolatos teendőket lássák el.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szállítási szerződést kösse meg.
Felelős: DKT igazgatót, DTI intézményvezetőt
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Határidő: 2009. augusztus 18., folyamatos
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
DKT igazgatót,
DTI vezetőt,
előadó ügyintézőt (programokhoz való csatlakozás)
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.

Tárgy: Dunapataj, Ordasi u. 22/A. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásával
kapcsolatos pályázat kiírása
Előterjesztő: polgármester
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Dusnoki Csaba polgármester: Szeretnénk kiírni a pályázatot, főleg azért mert munkaterv
szerinti testületi ülésünk nem lesz és augusztus 31-vel a bérlet meg fog szűnni. Tehát
elméletileg a bérlő szeptember 1-vel abban a lakásban már nem tartózkodhat, még akkor sem,
ha a továbbiakban is bérelni kívánja, mivel lejártak azok a hosszabbítási lehetőségek, amik a
rendelet alapján polgármesteri hatáskörbe tartoztak. Így arra kérem a képviselő-testületet,
hogy a pályázati felhívást fogadjuk el és tegyük közzé, és az augusztus 31 és az új beköltözés
időpontja között - amíg az elbírálás meg nem történik - amennyiben a bérlő pályázatot nyújt
be, a képviselő-testület adjon felhatalmazást nekem arra, hogy arra az időszakra köthessek
bérleti szerződést. Így, ezután a képviselő-testület dönteni fog, hogy kinek kívánja bérbe adni
ezt a lakást.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 92/2009. határozat
Tárgy: Dunapataj, Ordasi u. 22/B szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó
pályázat kiírása
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint a
Dunapataj, Ordasi u. 22/B szám alatti bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázati
felhívást elfogadja, és 2009. augusztus 13-tól közzé teszi, valamint felhatalmazza a
polgármestert, hogy amennyiben a jelenlegi bérlő ismételten pályázik, abban az esetben
a bérleti szerződése kerüljön meghosszabbításra a pályázat elbírálásáig.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. augusztus 1.
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A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
előadó ügyintézőt, (hirdetés közzététele érdekében)
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.

Tárgy: Bizottsági előterjesztések
Tárgy: Lászlóné Selmeczi Ilona vizi járművek tárolásával kapcsolatosan beadott kérelme
Szabó László kiment a képviselő-testületi ülésről, így a képviselő-testület létszáma 10 fő.
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk
határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 93/2009. határozat
Tárgy: Lászlóné Selmeczi Ilona vizi járművek tárolásával kapcsolatosan beadott kérelme
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a kezdeményezést, és a
Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság határozata alapján nem támogatja a
viziállás önkormányzat általi felújítását.
A képviselő-testület kezdeményezi, hogy ez a vízállás is, a többi viziálláshoz
hasonlóan kerüljön bérbeadásra. A bérlők a viziállást javítsák fel és használják
csónakkikötőnek. (A Szelidi-tó területén található összes viziállás csónakkikötő célját
is szolgálja, mely
után a tulajdonosok (bérlők) a vízfelület használatáért bérleti
díjat fizetnek.)
Amennyiben Lászlóné Selmeczi Ilona nem kívánja a viziállást felújítani vagy bérelni,
a viziállás akkor kerüljön meghirdetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. augusztus 1.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
kérelmezőt,
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pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
előadó ügyintézőt (értesítés, hirdetmény)
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.
Szabó László visszajött a testületi ülésre, így a képviselő-testület létszáma 11 fő.
Tárgy: MOS-SZI Kft. 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: Miután már korábban is adtunk el hasonló
területeket, ezért a mostani javaslatunk is az, ami a korábbi esetekben.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 94/2009. határozat
Tárgy: MOS-SZI Kft. kérelme
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a MOS-SZI Kft. (6328
Dunapataj, Újhelyi u. 39.) képviseletében Kutus Imre kérelmét, amely a vásártéri
kereskedelmi és ipari övezetben, telephely kialakítására vonatkozott. A képviselőtestület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 492/7 hrsz-ú, 4383 m2
területű beépítetlen terület művelési ágú, vagy a 492/8 hrsz-ú, 4254 m2 területű,
szintén beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok közül választhatja ki a kérelmező a
telephelyet.
A képviselő-testület az ingatlanok eladási árát 50 Ft/m2 összegben határozza meg.
A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a szerződésben kerüljön kikötésre, hogy a
hasznosítás csak vállalkozási tevékenységgel történhet. Amennyiben a vevő az
ingatlanon 5 éven belül nem valósít meg és nem folytat vállalkozást, az adásvételi
szerződésben leírt feltételeket nem teljesíti, úgy az önkormányzat a területre
visszavásárlási joggal élhet az eladási áron.
A terület kereskedelmi, szolgáltató övezetbe való sorolásának költségei, valamint a
telekalakítás, közművesítés, és az adásvétel költségei a vevőket terhelik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
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jegyzőt,
kérelmezőt,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
előadó ügyintézőt,
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.

Tárgy: A földhaszonbérleti szerződések bérleti idejének meghosszabbítása (Új Élet Kft.,
Legeltetési Szövetkezet, Pataji Mezőgazdasági Zrt.)
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk
határozatát.
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Tulajdonképpen egyetértünk az elnök úr által
elmondottakkal, annyi kiegészítéssel, hogy mindezen elhangzottak az idei évtől értendőek.
Egyebekben az elhangzottakkal egyetértünk és támogatjuk az előterjesztést.
Járdi József képviselő: Úgy gondolom, hogy ez valahogy nem jó. Erre az évre nem
alkalmazhatjuk a 45 kg/Ak étkezési búza értéknek megfelelő bérleti díjat, csak a 2010-es
gazdasági évtől.
Dusnoki Csaba polgármester: Képviselő társam biztosan emlékszik, hogy mikor a
pedagógusföld kapcsán Bévárdi Pál nyújtott be igényt, hogy az AKG miatt 2009-ig
hosszabbítsuk meg a szerződését. Ott a képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei évtől
emeli fel az árakat.
Járdi József képviselő: Bévárdi Pál már benne van az AKB-ban.
Dusnoki Csaba polgármester: Képviselő-társamnak volt egy módosító indítványa,
természetesen ezt elfogadjuk és megszavaztatjuk.
Nagy Gyula alpolgármester: Szerintem egységes legyen a bérleti díj. Ez nagyon fontos. Úgy
gondolom, hogy az újonnan belépőket még a meglévő szerződés alapján, a következő évtől
pedig már a magasabb bérleti díj alapján kell megkötni.
Dusnoki Csaba polgármester: A módosító indítványt szeretném megszavaztatni. Tehát aki
azzal ért egyet, hogy az AKG miatti csatlakozás - aki nem volt eddig benne az AKG-ban és
most fog csatlakozni szeptember 1-től - okán csak 2009/2010 mezőgazdasági évtől fizesse az
emelt 45 kg /AK étkezési búza értékének megfelelő bérleti díjat.
A képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 95/2009. határozat
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Tárgy: A földhaszonbérleti szerződések bérleti idejének meghosszabbítása (Új Élet Kft.,
Legeltetési Szövetkezet, Pataji Mezőgazdasági Zrt.)
Határozat
1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett kérelmeket és
úgy dönt, hogy a szántó művelési ágú területek bérleti idejét meghosszabbítja 2019.
december 31-ig. A képviselő-testület a bérleti díjat a 2009/2010 mezőgazdasági
idénytől 45 kg / AK étkezési búza - júliusi tőzsdei áron augusztusi szállítása
meghatározott - értékben állapítja meg.
2. A képviselő-testület a Legeltetési szövetkezet kérelme kapcsán a rét, legelő művelési
ágú területek bérleti díjáról az agrár-környezetgazdálkodási többlet támogatás
függvényében és ismeretében a későbbiekben hoz döntést.
Javasolja a képviselő-testület, hogy az erdőművelési ágú területek a továbbiakban is
térítésmentesen kerüljenek bérbeadásra a szövetkezetnek, de az erdősítettség mértékét
meg kell állapítani. Ezt követően a képviselő-testület ismételten megtárgyalja az
átadott erdők bérbeadását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
kérelmezőket (érintettségüknek megfelelően 1. vagy 1. és 2. pont),
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
előadó ügyintézőt,
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.
Tárgy: A dunapataji temetőben keletkező hulladék elhelyezésének megoldása
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk
határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük az előterjesztést. Szeretettel köszöntjük a
Nagytiszteletű Lelkészasszonyt. Örülünk neki, hogy végighallgatta testületi ülésünket és majd
ha ezen napirendi ponttal kapcsolatban szót kér akkor nagyon szívesen meghallgatjuk.
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Nagyon sok helyen elhangzott a DTI, mint
segítségnyújtó. Gondolom és remélem, hogy ezek az „alkalmanként”, „nyújtson segítséget”
kifejezések konkretizálva lesznek majd. Tehát ezeket majd tisztázni kellene a félreértések
elkerülése érdekében. Egyrészt ugye az alkalmanként hány alkalmat jelent végül is, milyen
eszközök kellenek ehhez a munkához stb.
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Dusnoki Csaba polgármester: Az a javaslatom, hogy a testület bízza meg a polgármestert
mindezek lefolytatása érdekében.
Czikóné Barta Márta református lelkész: Köszöntök mindenkit. Többek között azért is kértem
szót, mert az elmúlt képviselő-testületi ülés végén indultak el indulatok, ami a temető
működését illeti, és némi pontosítást szeretnék végrehajtani. 2003. novemberéig önálló volt a
temető. 2003. novemberében megállapodást kötött a Református Egyházzal Dunapataj
Nagyközség Képviselő-testülete. Ezen megállapodás értelmében az egyház eltemeti a köz
halottakat, erre a szolgáltatást biztosítjuk, az önkormányzat pedig a pénzösszeget.
Amennyiben jeles halottja van a településnek, akkor sírhelyet biztosítunk. A temető
működtetésén keresztül mi segítjük Dunapataj nagyközséget abban, hogy a temetői
közfeladatát ellássa. Legjobb tudomásom szerint nincs a temetőben olyan sírhely, ami a
Nemzeti Panteon része. Nincs katonai sírhely. És nincs helyi rendelettel védetté nyilvánított
sírhely sem. Tehát ily módon a törvényes működés azt jelenti, hogy a lejárt sírhelyekre
kihelyeztük a lejáratot jelző cédulát és amennyiben nem jelentkezik megváltásra a
hozzátartozó, vagy bármilyen távolabbi rokon akkor fél év múlva ezek törvény szerint, a
temetőtulajdonos tulajdonává válnak, a sírkővel, sírhellyel együtt. Az lemúlt alkalommal az
egyik képviselő-társuk fellépett, ez ellen a törvényes menet ellen, mert szerinte feltétlenül
cselekednie kell a képviselő-testületnek az ilyen gátlástalanság ellen, amit a Református
egyház véghez kíván vinni. Arra hivatkozott, hogy biztos információi vannak arra
vonatkozóan, hogy mi jelentős összegért egy jeles egykor elhunyt dunapataji lakos
sírhelyének megvásárlására jelentkező van és akadályozza meg a testület azt, hogy ez a
sírhely eladásra kerüljön. Semmilyen megkeresés nem érkezett irányunkba, nem volt
konkretizálva semmi, és bár a testületnek nem volt helyileg védett sírja én azokat a sírokat,
amikről tavaly ősszel jelzést kaptunk kellő körültekintéssel, tisztelettel kezeltük nem kerültek
eladásra mind a mai napig megvannak a temetőben.
A másik, amit Dr. Rákóczy Rozália fogalmazott meg, szintén a helyileg védett síroknak a
témájához kapcsolódik. Ő tavaly ősszel eljutatott hozzánk egy listát, amelyben elég vehemens
hangon követelte, hogy bocsássuk a rendelkezésére temetői gondnokunkat, illetve
szolgáltassuk át a temetői katasztereket, amelyekből majd ő kiválogatja, hogy melyek a
védendő sírok. Mivel ez törvénysértő dolog nem tettünk ennek a kérésnek eleget. Dr. Rákóczi
Rozália által hozott listán olyan sírok szerepelnek, amelyekben például egy 5 éves kislány
nyugszik. Tiszteletreméltó halottjává nyilváníthatja a testület ezt a sírt, de akkor a testület fog
magából bohócot csinálni. Vagy olyan sírok, amelyekre csak rá van írva, hogy benne
nyugszik, de nincsenek benne tetemek, hiszen egészen máshol hunytak el. Azt gondolom,
hogy a testületnek jól meg kell gondolnia, hogy milyen sírokat kíván védetté nyilvánítani.
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést, és a korrekt együttműködést.
Bízom abban, hogy a továbbiakban is korrekt lesz ez az együttműködés. Átadom a szót
alpolgármester úrnak.
Nagy Gyula alpolgármester: Mivel személyesen is érintett vagyok, hiszen ez az én
előterjesztésem volt az elmúlt testületi ülésen a kulturális bizottság felé. Egyáltalán nem
hangzott el ilyen, hogy gátlástalan tevékenységet végez az egyház. Még most is
tudomásomban van, hogy még mindig ki van téve egy sírra a lejárt cédula és ennek a módja
szerint intézkedik az egyház. Én bizottság elé hoztam, hogy a temető gondnoka felé érkezett
egy ilyen jelzés, hogy valaki megvásárolná azt a sírt és én azt kértem, hogy ha ez tényleg
eladásra kerülne, akkor a testületi ülés döntése alapján vásároljuk meg, vagy váltsuk ki azt a
sírhelyet. Ez volt az előterjesztésem és ennek szellemében az egyház döntését továbbra is
tiszteletben tartom.
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Dusnoki Csaba polgármester: Amennyiben tényleg elhangzott olyan, ami sértő vagy nem
igaz, akkor elnézést kérek a képviselő-társaim nevében. Úgy gondolom, hogy ezt egyszer
külön ki kell beszélni, hogy hogyan tovább vagy miként.
Kocsis Károlyné képviselő: Teljes mértékben jogosak a lelkészasszony észrevételei, hogy
ebben törvényes úton kell eljárni. Javaslom, hogy a képviselő-testület egy 3 főből álló ad-hoc
bizottságot hozzon létre, akik ezzel a kérdéssel behatóan foglalkoznak, és ha ilyen sírokról
van szó, akkor azokról a sírokról szóló döntését a bizottság a testület elé hozza.
Dusnoki Csaba polgármester: Kulturális bizottság vagy oktatási bizottság tudja ezt vállalni?
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Egyrészt úgy gondolom, hogy ebből a jegyző úr nem
kihagyható. Másrészt, az is világossá vált számomra, hogy itt a személyi kompetenciák is
nagyon fontosak. Tehát hogy ki, kit fogad el tárgyalópartnernek. Azt gondolom, hogy
következő testületi ülésre hozunk egy előterjesztést, hogy, hogy álljon fel ez a bizottság.
Dusnoki Csaba polgármester: Tehát akkor a szeptemberi testületi ülésre fog az oktatási
bizottság hozni egy javaslatot, hogy ez a bizottság, hogyan álljon fel, és milyen tematika
alapján, mit tegyen.
Dr. Botykai János jegyző: Csak tanácskozási joggal tudok részt venni a bizottsági ülésen.
Bizottsági tagként nem vagyok választható. De a törvény okán természetesen közre fogok
működni.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 96/2009. határozat
Tárgy: A dunapataji temetőben keletkező hulladék elhelyezésének megoldása
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Település és
Vállalkozásfejlesztési Bizottság előterjesztését, amelyek alapján:
1. A dunapataji Katolikus egyházközség által tervezett komposztáló létesítéséhez a
képviselő-testület hozzájárul úgy, hogy a temető régi bejáratánál lévő dunapataji
1068 hrsz-ú temető művelési ágú, önkormányzati tulajdonú területen 15x15 méter
nagyságú, 6 méter szélességű kapuval ellátott temetői tároló kerüljön kialakításra.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a tároló kialakítását a következőkkel támogatja:
- a tereprendezést a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (DTI) végezze el
- a kerítés és kapu kiépítését (az egyház az anyagot biztosítja)
- egyeztetéseket követően a temető takarításában való részvétel.
2. A dunapataji Református egyház a községi temetői hulladék gyűjtésére szolgáló
konténereket az 1066/3 hrsz-ú és az egyház tulajdonát képező, temető művelési
ágú ingatlanán helyezi el.
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A képviselő-testület úgy dönt, hogy:
- a kijelölt helyen a terület, terep rendezését a DTI végezze el.
- egyeztetéseket követően a temető takarításában a DTI vegyen részt.
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata és a Református egyház közötti megállapodás
alapján a képviselő-testülete megállapítja, hogy a DTI, a megállapodásban foglalt
Malom utcai rész és a (betonút melletti) temetői parkoló fűnyírását és a hó
eltakarítását az intézménynek kell elvégeznie, amelynek teljesítésére felkéri az
intézmény vezetőjét.
Felelős: polgármester, DTI vezető
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
kérelmezőket,
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.

Tárgy: A Kodály szobor és a zászlótartó emlékmű közterületi elhelyezése
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Szabó László Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottságunk
határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 97/2009. határozat
Tárgy: A Kodály szobor és a zászlótartó emlékmű közterületi elhelyezése
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a jelenleg a Pataji
Múzeumban őrzött Kodály szobor, és a zászlótartó emlékmű a községközpont
átépítése után kerüljön ismét közterületi elhelyezésre. Erre vonatkozóan az Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság a képviselő-testületnek javaslatot fog tenni.
Felelős: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke
Határidő: 2010. szeptember 31.
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
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polgármestert,
jegyzőt,
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét,
műszaki előadót,
pénzügyi és gazd. csop.vezetőt,
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.

Tárgy: Kiállítás szervezése a dunapataji tárgyakból a Pataji Múzeumban
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés csatolva)
Szabó László Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottságunk
határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 98/2009. határozat
Tárgy: Kiállítás szervezése a dunapataji tárgyakból a Pataji Múzeumban
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a DKT múzeum igazgatóját, hogy
szervezzen dunapataji tárgyakkal kapcsolatos kiállítást, úgy hogy ez az idegenforgalmi
szezonban kerüljön a Pataji Múzeumban kiállításra.
A képviselő-testület felkéri a DKT igazgatóját, hogy a múzeumvezető munkáját
segítse a kiállítás megkezdése érdekében.
Felelős: DKT igazgató, múzeum vezető
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
DKT igazgatót,
múzeum igazgatót,
pénzügyi és gazd. csop.vezetőt,
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.
Tárgy: 2009. évi Magyar Örökségi Díj az 1919-es dunapataji vértanúk emlékére
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Szabó László Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottságunk
határozatát.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 99/2009. határozat
Tárgy: 2009. évi Magyar Örökségi Díj az 1919-es dunapataji vértanúk emlékére

Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megállapítja, hogy állampolgári
kezdeményezés alapján Dunapatajnak odaítélt kitűntetésként Dunapataj Nagyközség
polgármestere 2009. június 20-án a Magyar Tudományos Akadémián átvette a 1919-es
dunapataji vértanúknak emléket állító Magyar Örökségi Díjat.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a tárgyakat (oklevél és jelvény) vegye leltárba a
Pataji Múzeum és adja letétbe az Önkormányzatnak. A tárgyak pedig legyenek
kiállítva az Önkormányzat folyosóján.
Felelős: polgármester, DKT múzeum vezető
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
DKT múzeum vezetőjét,
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,
A kivonat kiadásáért felelős:
dr. Botykai János jegyző
Határidő: 2009. július 10.
Tárgy: TÁMOP pályázattal kapcsolatos előterjesztés
Előterjesztő: polgármester
Dusnoki Csaba polgármester: Ezt a múlt testületi ülésen már tárgyaltuk, de a keddi nap
folyamán ebben az ügyben konzultáció volt Budapesten, és olyan információk jutottak a
birtokunkba, amely az akkori kiírást és az akkori gondolkodásunkat kell, hogy
megváltoztassa. Átadnám a szót a jegyző úrnak.
Dr. Botykai János jegyző: Harta önkormányzat és Dunapataj Nagyközség önkormányzata
külön- külön közbeszerzési felhívást tett közzé. Az elhangzott információk alapján, illetve a
közbeszerzési tanács egy kapitális hibája folytán (nem találta az önkormányzatunk
regisztrációját annak ellenére, hogy azt szóban visszaigazolták és a nyilvántartásban szerepel
az aktualizált ajánlatkérők körében), a dunapataji pályázatot hiánypótlásra ítélte, ebből
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adódott az ötlet hogy a hartai fennmaradó, már megindított eljáráshoz csatlakozzon
Dunapataj. Tehát ne külön-külön közbeszerzés jelenjen meg, hanem ezen TÁMOP
továbbképzés keretében együttesen jelenjen meg Dunapataj és Harta önkormányzati felhívása.
Ezen TÁMOP ügyben ad-hoc bizottság létezik, tehát ebben már dönteni nem kell. Ezzel kell
egyetérteni, hogy egy pályázat kerüljön benyújtásra Hartával, külön Dunapatajra és Hartára
vonatkozó részekkel és majd szerződésekkel, de az együttes programokat egy csomagolásban.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 100/2009. határozat
Tárgy: TÁMOP pályázat közbeszerzésre együttműködés Harta Önkormányzatával
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a
TÁMOP pályázattal kapcsolatban egy pályázat kerüljön benyújtásra Harta
önkormányzatával, külön Dunapatajra és Hartára vonatkozó részekkel és
szerződésekkel.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges teendők ellátására.
Felelős: polgármester, ad-hoc bizottság tagjai
Határidő: 2009. augusztus 31.
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. július 10.
Tárgy: Kistelepülési iskolák pályázatának benyújtásával kapcsolatos közbeszerzésre ad-hoc
bizottság létrehozása (géderlaki iskola felújítása)
Előterjesztő: polgármester
Dusnoki Csaba polgármester: Oktatási intézményünknek a géderlaki tagintézményével
kapcsolatosan sikerült egy pályázatot nyernünk. 20 millió Ft-ot kapnak az intézmény
felújítására. A szerződés aláírásra került, tehát elméletileg közbeszerzés kiírása van
folyamatban. Erre javasoljuk a géderlaki polgármester, jegyző egyetértésével, hogy az
ÉPINBER Kft. bízzuk meg, aki a mi iskolai projektunkat bonyolítja, hogy ők írják ki a
közbeszerzést és ők képviseljék Géderlakot. Természetesen a költségviselő Géderlak lesz.
Igazából nekünk csak a szerződést kell aláírni, mert mi vagyunk a nyertesek a pályázatban.
Tehát nekünk ez anyagilag, elméletileg nem jelent semmit. Emlékezetem szerint 600.000 Ft +
Áfa-ért egyeztek meg, hogy a közbeszerzésüket lebonyolítja. De természetesen ez az ő
belügyük, mivel ők fogják finanszírozni.
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Dr. Botykai János jegyző: Csak egy kiegészítést szeretnék tenni. Itt is kérek ad-hoc bizottság
létrehozását. Ha javasolhatom, akkor az eddigi rend szerint Pénzügyi-, Ügyrendi- és
Településfejlesztési Bizottsági elnökök személyében. A feladatok ellátására megállapodást is
kötünk Géderlak Önkormányzatával.
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet elfogadja-e?
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Szám: 101/2009. határozat
Tárgy: Kistelepülési iskolák pályázatának benyújtásával kapcsolatos közbeszerzésre ad-hoc
bizottság létrehozása (géderlaki iskola felújítása)
Határozat
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistelepülési iskolák
pályázata 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 600.000 Ft +Áfa, amelyet
Géderlak község önkormányzata finanszíroz.
A képviselő-testület a közbeszerzési szabályzata alapján a közbeszerzési eljárás
lebonyolításához ad- hoc bizottságot hoz létre, amelynek tagjai (3 fő): a Települési és
Vállalkozásfejlesztési 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 képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a feladatok ellátására
kössön megállapodást Géderlak Önkormányzatával.
A bizottság a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések megkötésével
(aláírásával) egyidőben szűnik meg.
Felelős: polgármester, ad-hoc bizottság tagjai
Határidő: 2009. augusztus 31.
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. július 10.

Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén a képviselő-testületi ülést berekesztem.
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