
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Dunapataj Nagyközség Képviselőt-testülete 2009. július 7-én tartott rendkívüli 
 ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem 
 
  
Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin, Kiss István, Kothencz József, Nagy Gyula, 
 Nagy Jenő Zoltán, Schill Tamás, Szabó László képviselők 
 Dusnoki Csaba polgármester 
 dr. Botykai János jegyző 
 
Távol lévő képviselők: Járdi József 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti az egybegyűlteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 11 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja.   
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 
 

NAPIREND 
 
1.) Útépítések Dunapataj belterületén mart aszfalttal 
2.) DAOP-2008-3.1./B-08-2008-0037 Dunapataj Nagyközség belterületi gyűjtő utak  

Felújítása c. pályázat önrészének kiegészítése (Duna-Mecsek Területfejlesztési 
Alapítvány) 
 

3.) Nagyapáti Kft. és a Bakódi major (Szallár Károly ivóvíz hálózat kiépítése) 
 

4.) MOS-SZI Kft. kérelme 
 

5.) Török Istvánné bérleti szerződésének módosítása jogutódlás miatt (Csepegi Üdülő) 
 

6.) A dunapataji református egyház bejelentése (épülethasználat, képviselet) 
 

7.) Oyteniek látogatásával kapcsolatos teendők (testvér-települési pályázat) 
 

8.) TÁMOP/DAOP közbeszerzésével kapcsolatos állapot ismertetése 
 

9.) Géderlaki iskola felújításával kapcsolatos szerződés megkötése 

 
1.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Útfelújítás Dunapataj belterületén mart aszfalttal 
 
Előterjesztő: polgármester 
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Dusnoki Csaba polgármester: A múltkori testületi ülésen tárgyaltuk Dunapataj belterületén 
épülő utaknak a javítását, és akkor ki is merítettük a tartalék keretünket minuszra, mert eleget 
akarunk tenni a lakosság igényeinek. Múlt héten sikerült 19 millió Ft támogatást szereznem a 
Paksi Atomerőműtől. 14 millióról már itt is van a szerződés, a maradék 5 millióról pedig a 
közeljövőben fog érkezni a szerződés. Ebből a 19 millió Ft-ból szeretnék 7 millió Ft értékben 
utakat újítani Dunapatajon. Mégpedig az alábbiakat: 

 Hold utca 
 Fürts Sándor utca  
 Szegfű köz 
 Akácfa utca 
 Bem utca (rövid szakasza) 
 Május utca (rövid szakasza) 
 Erzsébet és a Ady Endre összekötő szakaszt 
 József Attila utca 
 Tél utca 

Ezek az utcák lesznek kijavítva 5.600.000 Ft nettó értékben. A szerződés tervezet elkészült, a 
kivitelezés megkezdődik, legkésőbb augusztusra ígérik, hogy ezek a szakaszok elkészülnek. 
Természetesen csúszás lehetséges, mert több helyen átereszt kell építeni. Egyenlőre, ennyit 
merünk vállalni a tartalékunk miatt. Majd ha máshonnan is tudunk pénzt szerezni, akkor 
folytatódhatnak ezen munkálatok. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: A Virág utcát mondod? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Nem. A Virág utca már készen van.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Van egy utca, ami tényleg földút, igaz nem is nagyon használják, 
ez a Madách utca és a Gábor Áron utca összekötője.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Azt az utcát szándékosan nem akarjuk kijavítani, mert ott 
nincsenek lakóházak. Annyit megtehetünk, hogy dobunk rá valamennyi követ. Egyedül Iván 
Sándor, aki használja ezt az utat. De ha kell belevehetjük, ha szeretnétek, de ez a Szelidi-tó és 
a Kalocsai út közötti forgalmat fogja ideterelni. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Akkor nem kell. 
 
Dr. Iván Katalin képviselő: Annak az útnak semmi alapja nincs. Nagyon sokba kerülne a 
felújítás. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Láttátok, hogy építik a Duna sort. Annak is egy 20-25 cm 
alapot készítettünk most. Ez is egy óriási összeg. Alapot kellene húzni rá. Majd ha újabb 
támogatásra szert tudunk tenni, akkor majd megcsináljuk.  
 
Kocsis Károlyné képviselő: Akkor most Paks mennyi összeggel támogatja az 
önkormányzatot? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Paks 19 millió Ft-tal támogatott minket. A héten kaptunk 14 
millió Ft-ot és jövő héten jön a maradék 5 millió Ft. Csak a 19 millió Ft-ból már költöttünk, 
mert a céltartaléktól kezdve mindent elköltöttünk. De ezeket az útjavításokat most kell 
megtenni, míg meleg van.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozati-javaslatot elfogadja-e? 
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A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 102/2009. határozat 
 
Tárgy: Útfelújítás Dunapataj belterületén mart aszfalttal 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 
előterjesztését és úgy dönt, hogy a következő utcák is felújításra kerülnek Dunapataj 
belterületén mart aszfaltos burkolattal 5.600.000 Ft + Áfa (7.000.000 Ft) értékben: 

 Hold utca 
 Fürts Sándor utca 
 Szegfű köz 
 Akácfa utca 
 Bem utca (a régi temető felé eső rész) 
 Május utca (rövid szakasza, a Tavasz utcával szembeni köz) 
 Erzsébet és a Ady Endre összekötő szakaszt 
 József Attila utca 
 Tél utca 

A képviselő-testület a fedezetet – az eddigi pályázathoz biztosított, de más pályázatok 
által kiváltott fedezete - a 2009. évi általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
műszaki előadót, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. július 22. 

 
2.napirendi pont tárgyalása 
 
Tárgy: DAOP-2008-3.1./B-08-2008-0037 Dunapataj Nagyközség belterületi gyűjtő utak 
 Felújítása c. pályázat önrészének kiegészítése (Duna-Mecsek Területfejlesztési 
 Alapítvány) 
 
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: 103/2009. határozat 
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Tárgy: DAOP-2008-3.1./B-08-2008-0037 Dunapataj Nagyközség belterületi gyűjtő utak   
           Felújítása c. pályázat önrészének kiegészítése (Duna-Mecsek Területfejlesztési 
 Alapítvány) 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a DAOP-2008-3.1./B-
08-2008-0037 számon Dunapataj Nagyközség belterületi gyűjtő utak felújítása 
címmel. A közreműködő szervezet által megküldött értesítés alapján a pályázatot 
támogatásra érdemesnek ítélték, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 

A pályázat teljes költsége    83.657.170,- Ft (20% áfás) 
EU támogatás (65%)    54.377.160,- Ft (20% áfás) 
Az önerő teljes költsége (35%)    29.280.010,- Ft (20% áfás) 

A Képviselő-testület az önerőt a 2009. évi költségvetésben biztosította. 
 

A Képviselő-testület a fentiek teljesítése érdekében pályázatot kíván benyújtani a jelölt 
pályázat megvalósításához szükséges - DAOP pályázat 35%-ának megfelelő - önerő 
65%-ának biztosítására a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz. 

támogatási igény (a pályázati önrész 65 %- a)    19.032.007,- Ft (20% áfás) 
fennmaradó önkormányzati önrész    10.248.003,- Ft (20% áfás) 
összesen:       29.280.010,- Ft (20% áfás) 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon. 

 
Felelős: polgármester 
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 22. 

 
3.sz. napirend tárgyalása 

 
Tárgy: Nagyapáti Kft. és a Bakódi major (Szallár Károly ivóvíz hálózat kiépítése) 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Emlékeztek rá, már kötöttünk egy szerződést. Most Szallár 
Károly át akar térni a vezetékes hálózatra. Jegyző úr már tárgyalt ez ügyben és úgy néz ki, 
hogy sikerünk is lehet. Átadom a szót jegyző úrnak. 
 
Dr. Botykai János jegyző: A képviselő-testület 2008. szeptember 23-án hozott határozatot 
bírósági egyezségre vonatkozóan a Nagyapáti Kft.-vel. Ennek lényege az volt, hogy a nem 
törölhető adónemeket (iparűzési adó, gépjármű adó) szeretné a képviselő-testület, hogyha a 
végrehajtás során megtérülne. A végrehajtó megállapította a sorrendet, a beérkezett igények 
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alapján, illetve az eltelt időről olyan információ jutott a tudomásomra, hogy a telephely elkelt. 
E felől érdeklődtünk július 2-i levelünkben, amelyre csak kitartó megkeresések után volt 
képes információt adni. Az AGROBROKER nevű felszámoló cég tájékoztatása szerint, az 
elsődleges igényt az OTP-nek kielégítették, mi a sorrendben ötödikként a 14 millió Ft-os 
adóhátralékunkkal szerepeltünk. A 14 millió Ft reális megtérülésére nincs esély. Ez a mostani 
legújabb információ, mert az APEH újabb igényt jelentett be.  
A vízvezetéket hajlandó a felszámoló biztos az eddigi indoklásom alapján kivenni a 
vagyonból és átadni az önkormányzatnak. Gondolva itt elsődlegesen az önkormányzat 
kötelező feladataira, mint az ivóvíz ellátás. Ennek a papír szerinti értéke bruttó 11 millió Ft. 
Ha ezt a vagyont mi meg tudjuk szerezni, akkor is még mindig van lehetőségünk további 
összeget beszedni, ha az 5- soron lévő igényünkre jut fedezet. Ehhez viszont kapcsolódik a 
Bakódi probléma. Szallár Károly eljutott odáig, hogy el kell dönteni, hogy milyen módon 
oldja meg az ANTSZ ivóvíz felhasználási feltételeit, mert a jelenlegi helyzetben most már 
határidőt kapott. Többszöri tárgyalás alapján is próbáltam meggyőzni, hogy nem a 
felszámolóval kell neki ebben tárgyalni, mert akkor a pénz befizetés esetén a közös alapban 
feloldódik. Másrészt pedig Dunapatajnak sem ártana némi előnyt kovácsolni ebből. Nagyapáti 
és a Szallár között volt egy megállapodás a kezdetek kezdetén, hogy együtt fogják 
megvalósítani ezt a beruházást. Akkor még 3 millió Ft-ban próbáltak megegyezni. Ez a szám 
azonban soha sehol nem lett leírva. Szallár Károly a bekötésre vonatkozó levelet legkésőbb 
péntekre elküldi nekünk. A felszámoló az ivóvíz hálózatot az önkormányzatnak át tudja-
akarja adni. Amennyiben ez sikerül, akkor az önkormányzat rögtön léphet a Szallár -féle 
ivóvíz bekötés ügyében. Úgy gondolom, hogy az lenne a legjobb, ha a polgármestert 
megbízná a képviselő-testület. A polgármester egy személyben valószínűbb, hogy a legjobb 
ajánlatot fogja kihozni. Úgy gondolom, hogy ezt a 144-es határozatot ilyen módon lehet 
módosítani. Fogadjuk el bírósági egyezségen kívül ezt az ivóvíz hálózatot és lépjünk tovább a 
rákötés ügyében.   
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ezt az egy járható utat látjuk most, hogy valamennyi 
pénzösszeget visszakapjunk. Ha a felszámoló segít, akkor a pénzhez hozzájuthatunk. Azt, 
hogy ehhez mikor jutunk hozzá az kérdéses. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-módosítást elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 104/2009. határozat 
 
Tárgy: Nagyapáti és Társa Kft. ügyében hozott 114/2008. határozat módosítása (és Bakód 
  puszta ivóvíz ellátása) 

H a t á r o z a t  

1.) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagyapáti és Társa Kft. 
jelenlegi felszámolási helyzetét, és úgy dönt, hogy bírósági egyezségen kívül is az 
érintett vízvezeték hálózatot önkormányzati tulajdonban kéri, de a 144/2008. 
számú képviselő-testületi határozatban foglalt feltételek fenntartása mellett.   
A képviselő-testület a vagyont az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (4) bekezdése alapján 
azért veszi át, mert az ivóvízellátás biztosítása kötelező feladat. 
A képviselő-testület a fentiek alapján azt a döntést, hozza, hogy a nyilvántartott 
helyi iparűzési adó tartozás és a késedelmi pótlék összegében a Nagyapáti és Társa 
Kft tulajdonát képező és az önkormányzat tulajdonába kerülő Szelidi-tó és a Bakód 
major közötti 3800 fm hosszúságú 9.200.000 Ft+Áfa értékben nyilvántartott ivóvíz 
hálózatot és az ehhez kapcsolódó jogokat (a kft. átadja), az önkormányzat (pedig) 
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átveszi. Az önkormányzat további követelési a végrehajtási eljárás eredményeként 
fognak teljesülni. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az így önkormányzati 
tulajdonba kerülő ivóvízhálózatra való Bakód majori bekötés érdekében kössön 
megállapodást Szallár Károllyal és a bekötési hozzájárulás mértékére vonatkozóan 
tájékoztassa a képviselő-testületet.   

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
felszámolót (1 pont) 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. július 22. 
 

4.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: MOS-SZI Kft. kérelme 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A DTI, mint Intézmény a mosatást a MOS-SZI Kft.-vel 
végeztette eddig. 2009. június végén az intézményünknél is lehetőség nyílt mosásra, így az 
intézményi hálózatot akár iskolát, óvodát, akár a szelidi holdfény táborunkat mi kívánjuk 
kiszolgálni ilyen módon. Ez nekünk sokkal olcsóbb, mintha vállalkozótól vennénk igénybe 
ezt a szolgáltatást. Ezáltal több embernek tudunk munkát adni. A DTI vezetője ez alapján 
felmondta a szerződést, ami a MOS-SZI Kft. és köztük volt a mosás terén. A MOS-SZI Kft. 
pedig azt kéri tőlünk, hogy mi pedig fogadjuk el az azonnali felmondását. Visszaadja nekünk 
az épületet mivel tovább nincs szüksége rá. Ezt kellene, hogy elfogadjuk. Ez azért is fontos, 
mert akkor ide telepítenénk be az iskolának a 4 osztályát. Július 1-vel kívánja a felmondást 
életbe léptetni és 15-ig kíván legkésőbb kiköltözni. Nekünk ez elfogadható. Tehát az egész 
objektum visszajön az önkormányzathoz. Így tudjuk az oktatást folytatni szeptember 1-től 
amennyiben ez szükséges.  
 
Kocsis Károlyné képviselő: És a Cigány Kisebbségi Önkormányzat terme?  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megegyeztünk velük és természetesen visszaadják oktatásra 
szeptember 1-től. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozati- javaslatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 105/2009. határozat 
 
Tárgy: MOS-SZI Kft. kérelme 
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H a t á r o z a t  

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a MOS-SZI Kft. 
helyiségbérleti felmondási kérelmét, amelyben bejelentette, hogy nem tart igényt a 
továbbiakban az önkormányzati épületre (Petőfi S. u. 3.), így visszaadja azt az 
önkormányzat használatába. Kérte továbbá, hogy a felmondási kérelme július 1-től 
lépjen életbe, így ő legkésőbb július 15-ig kiköltözik az önkormányzat tulajdonát 
képező épületből. 
A képviselő-testület elfogadja a kérelmet, és a felmondást visszamenőleges hatállyal 
2009. július 1-től. A képviselő-testület az átadás-átvétel időpontját július 15. 
időpontban határozza meg. A képviselő-testület az így használatba visszakerülő 
épületet - az iskola felújítások idejére – osztálytermek kialakítására átadja a Duna-
menti Közoktatási Társulásnak használatra és a Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézménynek fenntartásra. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérlőket értesítse. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. július 15. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
DKT intézményvezetőt, 
DTI intézményvezetőt, 
előadó ügyintéző (bérlők értesítése) 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. július 22. 

 
5.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Török Istvánné bérleti szerződésének módosítása jogutódlás miatt (Csepegi Üdülő) 

 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Kötöttünk mi a Dunapataj- Szelid, Kastély utca 2. szám alatti 
Csepegi üdülőre Török Istvánnéval egy szerződést, hogy üzemeltessék ezt az ingatlant és 
annyi bejelenteni való lenne, hogy a bérlő neve meg fog változni. Tehát MUCOKA FOOD 
kereskedelmi és szolgáltató korlátolt felelősségű társasággá alakul át. A Török Istvánék 
tulajdonában marad, csak a név változik meg, mert most alakítottak egy Kft.- t és ez lett a 
neve. A jogutód valamennyi jogot és kötelezettséget vállalja. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Ez megint egy kínai üzlet lesz? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Török Istvánék tulajdonában marad, csak a név változik meg, 
mert most alakítottak egy Kft.- t. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Tehát akkor a név változott, de profilváltozás nem történt. 
 



8 
 

Dusnoki Csaba polgármester: Persze. Csak a név változik. A tulajdonosi kör is megmarad. 
Természetesen, ami műszaki felújítást vállalt azt a műszaki előadónk ellenőrizte, átvette 
hiánytalanul. Csak a bérlő neve változik most meg. Ezt kellene a testületnek tudomásul 
vennie.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a szerződés-módosítást elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 106/2009. határozat 
 
Tárgy: Török Istvánné bérleti szerződés módosítása cégalapítás miatt (Csepegi Üdülő) 
 

H a t á r o z a t  

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Török Istvánné (Dunapataj- 
Szelid, Kastély utca 2. szám alatti Csepegi üdülő bérlőjének) kérelmét, amelyben az 
üzemeltető nevének megváltozásáról értesíti a képviselő-testület. Az üzemeltető új 
neve MUCOKA FOOD Kft. lesz a továbbiakban, valamennyi feltétel egyidejű 
teljesítése mellett. 
A képviselő-testület hozzájárul a bérleti szerződésben foglalt jogutód nevének 
átvezetéséhez. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. július 15. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
előadó ügyintézőt,(bérlők értesítése) 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. július 22. 
 

6.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Református egyház levele 

 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A református egyház levelét szeretném ismertetni - miután a 
jegyző úr arról tájékoztatott, hogy neki szóló levélben az önkormányzatunkkal kapcsolatban is 
szerepel válasz (kollégium használata, összeférhetetlenség), aztán mindenki elmondhatja a 
véleményét és én is el fogom mondani a sajátomat. Előtte elmondanám, hogy mit kértem 
tőlük és utána olvasnám fel a levelet. A testületi ülés után másnap (azaz pénteken) reggel 
kerestem Nagytiszteletű Asszonyt. Azért kerestem fel, mert az iskola felújításával 
kapcsolatban szükségünk lenne termekre, valamint a Református Kollégiumot kértük volna el, 
bérleti díj fejében, oktatásra. Kétfelé osztottuk a dolgot, az egyik a tárolási rendszer, a másik a 
gyerekek elhelyezése. Hangsúlyoztam, hogy a legfőbb probléma a gyerekek elhelyezése, tehát 
abban kéne megoldást találni, mivel a tárolási problémánkat zömében a Művelődési Házban 
meg tudjuk oldani. Azt is ajánlottam nekik, hogy mi délig oktatunk, így ők délután meg 
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hétvégén nyugodtan használhatják a termeket, mi álljuk a fűtést, villanyt stb. Találják ki, hogy 
hogyan lenne jó számukra. De mivel az idő sürget gyors választ szeretnénk, mert ha nem 
engedélyezik, akkor másik variáció után kell néznünk. Vasárnap összehívták a presbitériumot, 
hogy a világi főgondnok előtt be tudjon számolni. Ami nagyon furcsa volt, hogy pénteken 
reggel a jegyző urat már Kopasz Gábor presbiter hívta, hogy mikor fogom keresni ezzel az 
üggyel a lelkész asszonyt. Pénteken reggel az volt az első dolgom, hogy a Nagytiszteletű 
asszonnyal megbeszéljem ezt a problémát. Ekkor már érezhető volt, hogy valami nincs 
rendben. Arról, hogy utána mik történtek a napokban biztos, hogy mindenki tudja. Ilyen 
előzmények mellett 2 hét múlva megkaptuk a hivatalos levelet. A hivatalos levélben csak 
annyi szerepel, hogy telefonon egyeztettünk, holott előzetes telefonegyeztetés után 
személyesen is tárgyaltunk a Nagytiszteletű Asszonnyal. A Nagytiszteletű Asszony levelében 
ez a válasz található az én kérdésemre: 
„Mivel hosszabb tartósabb használatról van szó felettes egyházi hatóságunk ajánlását is 
figyelembe véve és az egyházi törvényünkhöz igazodva, valamint felelősen mérlegelve 
gyülekezetünk folyamatos működésének biztosítását az egyházközösség presbitériuma a 
11/2009.-es számú határozatával, teljes egyhangúsággal kimondta, és elfogadta, hogy 
nélkülözhetetlen számára a Gyülekezeti ház, a Petőfi u. 12. és azt semmilyen feltétellel nem 
tudja használatra átadni az iskola felújítás idejére. Az önkormányzat további két épületünk a 
kántorlakás és a Református Kollégium szükség szerint részleges illetve teljes használatát 
kérte az önkormányzat a iskolai tárgyak elhelyezése céljából. Presbitériumunk ehhez a 
12/2009.-es számú határozatban kikötésekkel hozzájárul, amelyet az önkormányzattal 
kötendő megállapodásnak tartalmaznia kell. A presbitérium Kiss István református egyház 
gondnokot önkormányzati képviselősége idejére összeférhetetlensége miatt felfüggesztette, 
helyette a lelkész mellett Kopasz Gábort és Szabó Zsigmondot bízta meg az egyházközség 
képviseletével, az önkormányzattal folytatandó megbeszélések lefolytatása érdekében.” 
Ez a hivatalos verzió, úgy gondolom, hogy ezt kábel tv előtt is ismertetni kellene. Akit 
valamilyen szinten érint ez a dolog, nyugodtan mondja el a véleményét. Én furcsállom ezt a 
helyzetet, de azt gondolom, hogy mindenki vissza tud következtetni arra, hogy ez valójában 
miről is szól.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Én szeretnék hozzászólni, mert több ponton 
kapcsolódok az egészhez. Az volt a dolgom, hogy dolgozzak ki egy evakuálási tervet az 
eszközök és a bútorzat elhelyezését, valamint a tanulócsoportok elhelyezését illetően. Logikus 
volt számomra, hogy ha az alsós tanulókat kell elhelyezni, olyan helyen helyezzem el őket, 
ahol van fűtés, világítás, WC és folyóvíz. Tehát ezek ismeretében logikus volt számomra, 
hogy ebbe a Petőfi utcai blokkban keressünk a tanulóknak helyet. Mivel vannak kisebb 
csoportok, akkor a két kicsit el tudtuk helyezni a Stefanovics házban, mert ott azok elférnek. 
A Petőfi S. utcában, ugye még van a Patajiak Köre és a Református egyház. Így is készült el 
ez a tervezet. Pénteken reggel összehívtuk az alsós kollegákat és arról volt szó, hogy ki kell 
üríteni az alsós tagozatot, ekkor felmerült a kérdés, hogy hova rakjuk az alsó tagozatot. Én 
ekkor azt mondtam, hogy az én elképzelésem szerint logikus az, hogy a református egyházba.  
 
Kocsis Károlyné képviselő: Gondolkozzanak már el. Hát kiknek a gyerekeiről van szó!? 
 
Kiss István képviselő: Úgy kezdődött az egész dolog, hogy vasárnap össze voltunk hívva. 
Elmondtam a véleményem és, hogy én ezt hogyan oldanám meg. Én személy szerint 
odaadnám a kollégiumot, ha az egész kollégiumot nem is, akkor is azért legalább két termet 
oktatásra mindenféleképpen. Meg lehetne oldani. Hét közben 5 napig folyna az oktatás, aztán 
az önkormányzat visszaállítja a termeket a református egyháznak használatra. Ez így 
működött is volna. A vasárnapi Istentiszteleten a Nagytiszteletű Asszony egy egyházi 
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törvénycikket olvasott fel, amely tiltja az összeférhetetlenséget. Aztán ki lettem zárva. Én 
erről a levélről nem tudtam, ezt most hallottam először. Továbbra is azon gondolkozom, hogy 
vajon mi váltotta ki ezt a fajta reakciót a Nagytiszteletű Asszonyban. Sokszor volt, hogy kért 
az egyház fűnyírást vagy ilyesmit és ezzel kapcsolatban előfordult, hogy csúszások voltak.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ezt állítja a világi főgondnokunk. Csúszás nem volt. Amikor 
szólt a Nagytiszteletű Asszony akkor mi mentünk. A DTI ezt papíron tudja bizonyítani, hogy 
hányszor nyírtuk a füvet, sövényt stb. A Katolikus egyháznál ilyet egyszer sem csináltunk. Ha 
a képviselő-társam nem tudja a pontos információt, akkor állok a rendelkezésére. Nem értem, 
hogy mi mit hibáztunk. 
 
Kiss István képviselő: Az amit az egyház elvárt, azaz, hogy amit kért azt rendszerességgel 
elvégezzék, ne csak néha –néha. A feladatok végül is megoldódtak.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Világi Főgondnok Úr ezt a kérdést nem jól látja. Szerintem 
politika van a dologban, Kopasz úr ezt teljes mértékben kimondta. Itt nem arról van szó, hogy 
mit teljesítünk és mit nem. Nem minden egyház kap ennyi mindent az önkormányzattól. De 
szerintem a Világi Főgondnok Úr sem tudja, hogy mi szerepel az egyház és az önkormányzat 
által aláírt megállapodásban. Gyuricza László úr ezt a kezedbe adhatja és meg lehet nézni. Mi 
a megállapodásba foglaltakat teljesítjük, sőt az idén ezen felül körülbelül 40-50 órát 
túlteljesítettünk. Ne az önkormányzatot hibáztassuk. Az egyháznak kellene mindent úgy 
elmondania, ahogy az történik. Itt van nekem egy önálló indítványom, mivel én tárgyaltam 
velük - én ezt bizonyítani tudom magánszemélyekkel – de a levelet már nem én kaptam, 
hanem a jegyző úr. Ezen túl nem vagyok hajlandók velük tárgyalni. A testület jelöljön ki egy 
bizottságot, aki tárgyal erről a dologról.  Innentől kezdve sokkal egyszerűbb lesz, mert így egy 
mederbe tereljük ezt a dolgot. Ha ők nem hajlandók velem tárgyalni én sem. Tisztelettel 
vesszük a felajánlásukat, hogy a tárolásra biztosítanak helyet, de nekünk az oktatási 
rendszerünket át kellett alakítani, mivel a kollégiumot nem kaptuk meg, így a tárolásra 
szükséges helyek is megváltoztak. Így ezt is meg tudjuk más objektumban oldani.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Én is azt gondolom, hogy azt kell beleírni, hogy 
okafogyottá vált az egész. Én még azt is beletenném, hogy az Isteni Gondviselés megoldotta a 
problémát.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Azt kell csak beleírni, hogy nem tartunk a felajánlásukra igényt.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Véleményem szerint csak annyit kell írni, hogy mellékelten 
megküldöm a képviselő-testületi határozatot. Abban meg az fog szerepelni, hogy a felajánlást 
köszönettel vette a képviselő-testület, de nem kívánjuk igénybe venni. A képviseletre 
vonatkozó bejelentést pedig szintén csak tudomásul kell venni. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Akkor ezt fogadjuk el, hogy a határozatot mellékeljük. Jegyző 
úr fog a levélre válaszolni, a testületi határozatot fogja a levélhez csatolni. Amelyben az fog 
szerepelni, hogy úgy döntöttünk, hogy nem kívánjuk igénybe venni és köszönjük a felajánlást.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 107/2009. határozat 
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Tárgy: A dunapataji Református egyházközség presbitériumának döntéseiről tájékoztatás 
 

H a t á r o z a t  

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete meghallgatta a polgármester iskola 
beruházással kapcsolatos tájékoztatását figyelemmel az egyházi épületek esetleges 
iskolai célokra történő felhasználására, illetve jegyzőnek írt, de önkormányzati 
vonatkozással bíró tartalma miatt ismertetett, egyházközségi levél tartalmát és az 
alábbiak szerint dönt: 
  A képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy az egyházközség számára a 
Petőfi utca 12. szám alatti gyülekezeti ház az egyház folyamatos működése érdekében 
nélkülözhetetlen, így azt semmilyen feltétellel nem tudja iskolai célú használatra 
átadni az iskola felújítás idejére.  
 A képviselő-testület a volt eklézsiára és volt kántorlakásra vonatkozó, de a 
presbitérium 12/2009. sz. határozatában meghatározott kikötésekkel átadásra 
felajánlott épületeket – újabb megoldás lévén – nem kívánja igénybe venni a felújítás 
idejére.  
A képviselő-testület tudomásul veszi továbbá azt, hogy Kiss István egyházközségi 
gondnok önkormányzati képviselőségi idejére – egyházi összeférhetetlensége miatt 
helyette – a lelkészt és mellette Kopasz Gábor és Szabó Zsigmond presbitereket bízta 
meg az egyházközség képviseletében az önkormányzattal folytatandó 
megbeszélésekre, intézkedésekre és megállapodásokra vonatkozóan. 
A képviselő-testület megköszöni az egyházközség állásfoglalását és tájékoztatását. 
 
 
Felelős: - 
Határidő: -  
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
Dunapataji Református Egyházközség Presbitériumát, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. július 22. 
 
 

7. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Oyteni testvérváros látogatása Dunapatajon 
 
Előterjesztő: Dusnoki Csaba  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Úgy vállaltuk a pályázatot, hogy Ordassal testvértelepülési 
szerződést fogunk kötni. Ez eddig még csak szóban történt meg, írásban még nem. Arra 
kérem az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, hogy dokumentum létrehozásában 
a jegyző úrnak segítsen, majd mi is segítünk és a polgármester úrral ezt majd alá fogjuk írni.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Erről kell ordasi képviselő-testületi döntés is? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Igen. 
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Szabó László DKT igazgató, képviselő: Azért, mert holnap lesz Ordason képviselő-testületi 
ülés. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Mi mindenféleképpen tájékoztatjuk őket, hogy meghoztuk az erre 
vonatkozó döntésünket. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Te mész a testületi ülésre? 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Igen. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Akkor az Oktatási Bizottság elnökeként tájékoztasd őket.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Jól van. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Az oyteni vendégeket még át is vihetjük hozzájuk, az Ordasi 
Nyári esték programra. Bár nekünk lenne olyan programunk, mint nekik. Most kaptam meg a 
prospektusukat, nagyon jó. Erre az időszakra esik program is.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Nem hiszen, hogy Ordasnak lenne arra pénze, hogy üdítővel 
megkínálja az oyteni látogatókat, másrészt a többletbevételükből szánt ezekre a programokra, 
nekünk meg még más teendőink vannak. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Két kérdésben kellene döntenünk. Az egyikben testületi a másikban 
egyéni válaszokat fogok várni, mert a konkrétumok felé is kellene haladnunk.  A programot 
nagyjából összeállítottam. Lesz benne Bakódi program, valószínű, hogy ezzel fogjuk zárni a 
látogatást. Lényeges, hogy a szülőket is, és a tavaly Oytenben résztvevőket is holnap este 6 
órára várjuk az önkormányzat tanácstermébe. Megjött a névsor 49 fő, ebből 17 gyerek lesz, el 
kell őket szállásolni valahol. Illetve majd a strandbelépőkkel és az oda való bejutással 
kapcsolatban kellene döntést hozni. A 49 főből 20 már járt itt. A családoknál kellene, hogy 
elszállásoljuk őket. Az első kérdésem az, hogy a jelenlévő képviselők közül van-e olyan, aki 
tudna vállalni elszállásolást. Természetesen a jegyző kollegát én saját magam fogom 
elszállásolni (már július 13-tól), a polgármester úr pedig, a oyteni polgármester urat. Sok 
igénybevételre kerül sor a konyhánál mind ebéd mind pedig vacsora tekintetében. Kérjük a 
civil szervezeteket, hogy akik képviseltették magukat vállaljanak ebben szerepet. 8700 Euro-t 
nyertünk a pályázaton tehát van fedezetünk. Az útiköltséget, amit Oyten buszos utazására 
kapunk, azt továbbra is itt hagyják nálunk, tehát nem igénylik az Oyteniek. A tolmácsolásban 
is segítséget kell, hogy kérjünk. Ők szereztek egy fiatal tolmácsot ugyanis, Pezsa István a 
betegsége folytán az idén nem fog tudni eljönni. Lerövidítették az érkezést és az indulást is. 
Július 25. szombat az érkezés dátuma, és július 30. az elindulás (Oytenből indulás július 24.,és 
Oytenbe való visszaérkezés július 31-én.) Egy napot kértek Budapestre, ami szervezés alatt 
áll. Sikerült a Széll Gyurival felvenni a kapcsolatot, igaz, hogy csak délután fog ráérni, de 
délelőtt majd valami programot majd csak találunk. A dolog lényege, hogy a szállásadók 
reggel, reggelivel ellátják a vendégeket és utána átadják a csoport tagjait, majd mi visszük 
tovább őket a következő programra. Az ebéd és a vacsora - ahogy említettem - nagyrészt a 
napközis konyhán lesz. Vasárnap itt lesz Szeliden a Fortuna Rádió Road Show, a Múzeum is 
vállalt egy programot, de majd ezt később részletesebben elmondom. Most az lenne a 
legfontosabb, hogy a jelenlévők tudnak-e vállalni személyeket vagy nem. Illetve, hogy a 
képviselő-testület hozzájárul-e ahhoz, hogy a strandot a vendégekkel együtt a kísérők is 
valamilyen számban ingyenesen használhassák. Technikailag az lett kitalálva, hogy ezek a 
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szilikon pántok, amik a Holdfény kempingben elszállásolt igénybe vevők használatára szól. 
Ezt lehetne a strandon használni. A szilikon pántot nem szeretném a német vendégektől 
visszakérni, így az a véleményem, hogy kapják meg ajándékba ezeket a csukló pántokat. Az 
idegenforgalmi adót is meg kell téríteni a szállásadók helyett.  
Tisztelt Képviselők valamelyikőtök tudna vállalni vendégeket elszállásolásra? 
 
Dr. Iván Katalin elmondja, hogy ő külföldön lesz, de a vendégek italokkal való ellátásában 
segít. Ezt követően elment a képviselő-testületi ülésről, így a képviselő-testület létszáma 10 
főre csökkent. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: A Csaba nevében – mivel 15 év körüli fiatalok jönnek és az ő 
gyerekei is ennyi idősek – vállalok 2 gyereket.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: De a Csabáék nem lesznek itthon ebben az 
időpontban. Nem? 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Nem biztos. Lehet, hogy hamarabb hazajönnek. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Holnapra tudok választ mondani erre a kérdésre. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Én az alapanyagot állom egyszeri étkezéshez. 
 
Szamosközy Tamás képviselő: Én meg üdítőt ajánlok fel. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Akkor majd mindenki jelentkezik, hogy mire jutott a 
szállásadással kapcsolatban. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az oyteni vendégek 
ingyen használhassák a strandot, a szilikon pántot pedig megtarthassák? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 108/2009. határozat 
 
Tárgy: Oyteni testvérváros látogatása Dunapatajon 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a testvértelepülés 
 látogatásával kapcsolatos tennivalókat és úgy dönt, hogy a Szelidi-tó strandjára való 
 ingyenes belépéshez szükséges szilikon csuklópántot ajándékba adja az oyteni 
 vendégeknek,  amelynek értéke 1000 Ft/db.  

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vendéglátó családok a család 
létszámához igazodva 2 legfeljebb 3 db csuklópántot kapjanak a látogatás idejére, és 
azokat a látogatást követően, vissza kell adniuk. 
Az önkormányzat az idegenforgalmi adót a vendégéjszakák után a szállásadók helyett 
megfizeti. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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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 22. 

 
8. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: TÁMOP/DAOP pályázat állapotának ismertetése 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A TÁMOP- pal kapcsolatos hirdetményünket feladtuk.  
DAOP pályázattal kapcsolatban hamarosan megjelenik a 8-10 utcára a közbeszerzés. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy van-e kérdése? 
 
A képviselő-testületet egyhangú 10 igen szavazattal az előterjesztést határozathozatal nélkül 
elfogadta. 
 
9. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Géderlaki önkormányzattal közbeszerzés megkötése 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A géderlaki iskola felújításával kapcsolatos szerződés aláírására 
az Épinber Kft. megküldte a szerződést. Így csak annyit kell tennie a képviselő-testületnek, 
hogy tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésre kerül. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az előterjesztést határozathozatal nélkül 
elfogadja. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén a rendkívüli ülést berekesztem. 
 

 
Kmf. 

 
 

Dusnoki Csaba         Dr. Botykai János 
polgármester         jegyző 


