
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. augusztus 18-án tartott  
  rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem 
 
Jelen vannak:  Gyuricza László, dr. Iván Katalin, Járdi József, Kothencz József, Nagy Gyula, 
  Nagy Jenő Zoltán, Schill Tamás, Szabó László képviselők 
  Dusnoki Csaba polgármester 
  dr. Botykai János jegyző 
 
Távol lévő képviselők: Kiss István, Kocsis Károlyné 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti az egybegyűlteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 10 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 
 

N A P I R E N D  
 

1.) DAOP 4.2.1/2F-2009-0013 iskola-óvoda beruházás önerő kiváltására pályázat benyújtása 
 az Önkormányzati Minisztériumhoz  
 
2.) DAOP 3.1.1/B-08-2008-0032 belterületi gyűjtő utak felújításához önerő kiváltására 
 pályázat benyújtása az Önkormányzati Minisztériumhoz 
 
3.) Kitüntető díjakról rendelet alkotás (Dunapataj Díszpolgára, Dunapataj Nagyközségért) 
 
4.) Egyebek: 

- Hajós város okmányiroda létesítését kezdeményező kérelméhez önkormányzati 
nyilatkozat kiadása 

- Lakáshiteles ingatlanok árverése során gyakorolható elővásárlási jog 
- Dunapataj belterületi útjavítás 
 
 

1.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: DAOP 4.2.1/2F-2009-0013 iskola-óvoda beruházás önerő kiváltására pályázat  
 benyújtása az Önkormányzati Minisztériumhoz 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ezzel a pályázattal kapcsolatban már korábban 193.581.237 Ft-
ot nyertünk. Szeretnénk önerő kiváltás céljából az Önkormányzati Minisztériumhoz 
pályázatot benyújtani. A határozat-tervezetből kitűnik, hogy a saját forrásunk 21.509.027 Ft, 
természetesen ez még a 20%-os Áfával van kiszámolva - mivel a pályázat így volt 
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meghirdetve.  A maradék 8.629.590 Ft a különbözet, erre már nem tudunk beadni pályázatot, 
mert nincs rá lehetőség.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 109/2009. határozat 
 
Tárgy: DAOP-2008-4.2.1/2F-2f-2009-0013 "Együtt-egymásért a Duna-menti Közoktatási  
            Társulásban"- Projekt a felhasználóbarát közoktatás-fejlesztésért” c. pályázat               
            önerejének biztosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be 1/2008. sz. határozata 
 alapján DAOP-2008-4.2.1/2F-2f-2009-0013 számon "Együtt-egymásért a Duna-menti 
 Közoktatási Társulásban"- Projekt a felhasználóbarát közoktatás-fejlesztésért” címmel, 
 amelyet a támogatási szerződésben rögzített ütemévekben kíván megvalósítani. 

 1. A pályázat forrásainak összetétele a kiadások éveit tekintve: 
   2008-2009. 2010 Összesen 

Európai Uniós támogatás 
90% 146.425.104 47.156.133 193.581.237 

Saját forrás 10% 16.269.456 5.239.571 21.509.027 
Összesen: 162.694.560 52.395.704 215.090.264 

 
 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. évi törvény 2009. július 1-jétől bekövetkezett változása miatt (az Áfa 
mértéke 20-ról 25%-ra emelkedett) a pályázat megvalósításához kapcsolódó további 
8.629.594,- Ft többletköltség szükséges, amelyet a módosított 4/2009.(II.12.) 
rendeletében biztosított. Ezen összeg a támogatási szerződés részét nem képezi. 

 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beruházás teljes saját forrás részét a 2009. 
évi költségvetésében – a fenti rendelet 4. sz. melléklet (felújítási és felhalmozási 
kiadások) általános iskolabővítés, korszerűsítés (önrész) cím alatt összesen 16.157.753 
Ft összegben biztosította. 

 
 3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Támogatási Szerződés a közreműködő 

szerevezettel aláírásra került, és az 1. pont szerinti saját erő kiváltására pályázatot 
kíván benyújtani az EU Önerő Alaphoz a 19/2009.(IV.8) ÖM rendelet alapján.  

 2008-2009. 2010. Összesen 
Eu Önerő Alap támogatás 
50% 8.134.728 2.619.786 10.754.514 

Biztosított saját erő 50% 8.134.728 2.619.785 10.754.513 
Saját erő összesen 100% 16.269.456 5.239.571 21.509.027 

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

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2009. augusztus 31. 
 A Képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
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 jegyzőt, 
 pénzügyi ügyintézőt (pályázat), 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt. 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 Dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2009. szeptember 8. 
 
 
2.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: DAOP 3.1.1/B-08-2008-0032 belterületi gyűjtő utak felújításához önerő kiváltására 
  pályázat benyújtása az Önkormányzati Minisztériumhoz 
 
Előterjesztő: polgármester 
         (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Saját erőből 29.280.010 Ft-ot biztosítottunk, igazából itt 14. 
640.005 Ft-ra lehet pályázni - önerő kiegészítés címén - így természetesen ezen összeg 
elnyerésére szeretnénk benyújtani a pályázatot.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 110/2009. határozat 
 
Tárgy:  DAOP-2008-3.1./B-08-2008-0037 Dunapataj Nagyközség belterületi gyűjtő utak   
           felújítása c. pályázat önerejének biztosítása (pályázat az EU Önerő Alap  
            támogatásához) 
 

H a t á r o z a t 
 
 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be DAOP-2008-3.1./B-08-
 2008-0037 számon Dunapataj Nagyközség belterületi gyűjtő utak felújítása címmel, 
 amely támogatásban részesült. A pályázatot 2009. évben valósítja meg. 

 1. A pályázat teljes költsége    83.657.170,-Ft (20% áfás) 
    EU támogatás (65%)    54.377.160,-Ft (20% áfás) 
    A saját erő (35%)    29.280.010,-Ft (20% áfás) 
 
 2. . A Képviselő-testület megállapítja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. évi törvény 2009. július 1-jétől bekövetkezett változása miatt (az Áfa 
mértéke 20-ról 25%-ra emelkedett) a pályázat megvalósításához kapcsolódó további 
3.420.865,- Ft többletköltség szükséges, amelyet a módosított 4/2009.(II.12.) 
rendeletében biztosított. Ezen összeg a támogatási szerződés részét nem képezi. 

 
 A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beruházás teljes saját forrás részét a 2009. 

évi költségvetésében – a fenti rendelet 4. sz. melléklet (felújítási és felhalmozási 
kiadások) gyűjtő utak felújítása cím alatt összesen (önerő+ Áfa változás) 32.700.875 
Ft összegben biztosította. 
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 3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Támogatási Szerződés a közreműködő 
szerevezettel aláírásra került, és az 1. pont szerinti saját erő kiváltására pályázatot 
kíván benyújtani az EU Önerő Alaphoz a 19/2009.(IV.8) ÖM rendelet alapján. 

   Eu Önerő Alap támogatás 50%  14.640.005,-Ft 
             biztosítandó saját erő 50%     14.640.005,-Ft 
    Saját erő 100%    29.280.010,-Ft 
 
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedni 
 szíveskedjen. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2009. augusztus 31. 
 A Képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt. 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 Dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2009. szeptember 8. 
 
 
3.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Kitüntető díjakról rendelet- alkotás 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Eddig csak „Dunapataj Nagyközségért” díj létezett, de most 
javaslatot szeretnék tenni arra, hogy a „Dunapataj Nagyközségért” díj mellett, „Dunapataj 
Nagyközség Díszpolgára” cím is kerüljön föl a kitüntető díjak sorába. A „Dunapataj 
Nagyközség Díszpolgára” kitüntető díj - ugyanúgy, mint a „Dunapataj Nagyközségért” díj - 
elnyerésének feltételét a 2.§ tartalmazza. Ehhez a kitüntető díjhoz, ugyanúgy pénzjutalom 
vagy tárgyjutalom jár, annak, aki kapja. Megkérem jegyző urat, hogy a rendeletről szóljon pár 
szót. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Köszönöm szépen. Az elmúlt bizottsági ülésen megvitattuk ezt a 
rendelet-tervezetet, még két-három fontosabb változásra szeretném felhívni a képviselők 
figyelmét. A 3.§. (3) bekezdése az úgynevezett benyújtási határidő a civil szervezetek és 
magánszemélyek részére október 31-ről május 31-re változott, mert idáig március 15. volt a 
kitüntetés átadási időpont, most a Pataji Ősz-i községi rendezvényünkön kerül sor a 
kitüntetések átadására. Tekintettel arra, hogy az előző évi módosításnál a kivételt megtartotta 
a képviselő-testület, ami azt jelenti, hogy ha a polgármester, alpolgármester, a képviselő- 
testület ad javaslatot a kitüntető címre, akkor ettől az időponttól el lehet térni. Az érem leírása 
változatlan marad, annyiban változik, hogy van „Díszpolgára” és van „Nagyközségért” 
elnevezésű érem is. Ezek a leglényegesebb változások.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Természetesen a Pataji Ősz rendezvényen való átadás azért 
merült fel, mert ott a település lakossága teljes egészében jelen van – mivel a március 15-i 
ünnepségen tapasztalataink alapján sokkal kisebb számban gyűlik össze a község lakossága. 
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Ezért javasoltuk ezt a megoldást. De ez csak egy javaslat. Természetesen hagyhatjuk benne, 
de ki is vehetjük ezt a módosítást. Ha van még jelöltje valakinek az bátran szólhat, és akkor 
megtesszük a szükséges lépéseket.  
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottságunk elfogadta a 
javaslatot.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Van egy javaslatunk, hogy az eddig kitüntetettek 
fényképe, (név, cím, évszám) a polgármesteri hivatal dísztermében kerüljön kiállításra.   
 
Dusnoki Csaba polgármester: Akkor ez mostantól lesz érvényes, vagy visszamenőleg is? 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Úgy gondoltam, hogy mostantól.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Csak azért kérdezem, mert már korábban is adtunk díjakat, és 
azok a személyek, nehogy úgy érezzék, hogy ők nem olyan fontosak, mint a többi kitüntetett.  
 
Nagy Zoltán képviselő: Akkor csináltatunk két emléktáblát. Az egyik emléktáblán a 
„Dunapataj Nagyközség Díszpolgára” díjat kapott személyekről legyen kiállítva, amely 
fényképet, nevet, címet és évszámot fog tartalmazni. A másik emléktábla, a korábbi 
„Dunapataj Nagyközségért” díjat kapott személyekről csak a nevet, címet és évszámot fog 
tartalmazni. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Tehát akkor a fotográfiai megörökítése a dolognak a 
„Dunapataj Nagyközség Díszpolgár” díjra vonatkozzék, és a „Dunapataj Nagyközségért” 
díjra pedig visszamenőlegesen a neveket, címeket és az évszámokat tartalmazza. És kérem a 
díszteremben elhelyezni ezeket az emléktáblákat.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Van-e valakinek még javaslata? Ha jól emlékszem a Gyuricza 
László képviselőnek volt egy javaslata vagy kérdése. Nem? 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Én azt akartam megtudni, hogy mivel jár ez a 
kitüntetés? Élvez-e előjogokat, vannak-e kötelezettségei a kitüntetett személynek? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Eddig nem gondoltunk ilyenre. Akkor legyen az az előjoga a 
kitüntetett személynek, hogy a község kiemelkedő rendezvényeire örökös meghívott. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Csak azért kérdeztem, mert úgy gondolom, hogy 
valamiféle pluszt kell, hogy jelentsen a kitüntetés. Tehát akkor vagy a kiemelt ünnepségekre 
lehet örökös meghívója. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Egyéb javaslat, vélemény van-e? Amennyiben nincs, akkor 
ezzel a két javaslattal kiegészítjük a rendeletet. 
 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének   
17/2009. (VIII.18.) rendelete 

a „ Dunapataj Díszpolgára ” és a „Dunapataj Nagyközségért” kitüntetés 
adományozásáról  

 
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990.évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdése a/ pontjában valamint a Magyar Köztársaság 
kitüntetéseiről szóló 1991.évi XXXI törvény 7.§ (1) bekezdése c/ pontjában biztosított 
hatáskörében eljárva a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről, adományozásuk feltételeiről 
és eljárási rendjéről a következő rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
A képviselő-testület a következő kitüntető díjakat alapítja: 
a/  „Dunapataj Nagyközség Díszpolgára ” 
b/  „Dunapataj Nagyközségért ” 
 

2.§ 
(1)A kitüntetés elnyerésének feltétele – az adományozást megelőző hosszabb időn át – az 
ország, régió, megye vagy a nagyközség fejlesztésében, politikai, gazdasági, művelődési, 
egészségügyi, illetőleg sportéletében kifejtett kiemelkedő tevékenység, vagy egyéb 
munkásság, amely átlagon felüli teljesítménnyel hozzájárult az ország, régió, megye vagy a 
nagyközség fejlődéséhez, tekintélyének emeléséhez. 
 
(2)A kitüntetés magánszemély esetén „posztumusz” is adományozható. 
 

 
3.§ 

 
(1) A kitüntetés adományozására a Nagyközségi Képviselő-testület jogosult az előkészítő 

bizottság javaslata alapján. 
 
(2) A kitüntetésre javaslatot tehetnek a községben működő politikai szervezetek, társadalmi 

szervezetek, szövetkezetek, intézmények, egyházak valamint magán személyek is.  
 
(3) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot a tárgyévet megelőző év május 31-i napjáig kell az 

előkészítő bizottsághoz előterjeszteni. Az előkészítő bizottság gondoskodik a javaslat 
képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 
(4) A kitüntetésre vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy szervezet 

adatait, működésének tömör ismertetését, a kitüntetés alapjául szolgáló tevékenység 
méltatását, illetve konkrét alkotás ismertetését.  

 A javaslathoz csatolni kell a tevékenységre vonatkozó esetleges dokumentációkat is. 
 
(5) A beérkezett javaslatok előzetes véleményezésére és rangsorolására a képviselő-testület 

javaslattételi jogkörrel rendelkező előkészítő bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:  
 A bizottság elnöke: a Képviselő-testület Ügyrendi feladatokat ellátó Bizottsága elnöke, 

tagjai ugyanezen Bizottság tagjai.  
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(6) A 3.§ (3) és 4.§ (1) bekezdésében foglalt határidőktől és adományozási naptól valamint a 
4.§ (2) bekezdésében előírt kitüntetés számtól el lehet térni, ha a kitüntetésre és annak 
időpontjára a javaslatot a polgármester (alpolgármester) vagy a képviselő-testület teszi. 

      Ez esetben az előkészítő bizottság feladatait a képviselő-testület a kérelmet előterjesztő –
azonos –ülésén is elláthatja. 

      Ilyen esetben arról, hogy a díjazással pénzjutalom is jár-e, a képviselő-testület egyedileg 
dönt. 

4.§ 
 

(1) A kitüntetést évente a „Pataji Ősz” önkormányzati rendezvénye alkalmából adományozza 
a képviselő-testület kivéve, ha a 3.§ (6) bekezdését alkalmazza. 

 
(2) Évenként legfeljebb díjanként kettő-kettő db kitüntetés adható ki. 
 
(3) A kitüntetést ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.  
 

5.§ 
 

(1) A kitüntetéssel: 
- díszes tokban elhelyezett emlékérem, 
- oklevél és  
- tárgyjutalom vagy pénzjutalom jár, melynek összegét minden esetben a képviselő-

testület határozza meg kivéve, ha a 3.§.(6) bekezdésében foglalt eltérést alkalmazza. 
 
(2) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. 
 
(3) Az oklevél tartalmazza: 

- az adományozó megjelölését, 
- az adományozott megnevezését magánszemélyek esetében nevét, esetleg munkakörét, 
- az adományozás jogcímét és keltezését, valamint 
- az aláírásokat és az adományozó bélyegző lenyomatát.  

 
(4) Az érmek műleírását a rendelet melléklete tartalmazza. 
 
(5) Az emlékérem és az oklevél egy-egy mintapéldányát a rendelet irattári példánya mellett 

kell megőrizni. 
 

6.§ 
 

(1) A kitüntetés adományozásáról szóló határozat egy példányát, a kitüntetett személy 
életrajzát és fényképét valamint a szervezet tevékenységének leírását a Pataji Múzeum 
részére át kell adni.  
 

(2) A Dunapataj Nagyközség Díszpolgára kitüntetésben részesülő személy nevét 9x6 cm-es 
fényképét, foglalkozását, a kitüntetés évszámát a díszpolgári kitüntetetteket feltüntető 
táblán kell megjeleníteni, amelyet a községháza tanácstermében kell elhelyezni. 

 
(3) A Dunapataj Nagyközségért kitüntetésben részesülők nevét és a kitüntetés évszámát az 

ezen kitüntetéseket feltüntető táblán kell megjelentetni, amelyet a községháza 
tanácstermében kell elhelyezni. 
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(4) A díszpolgári címet elnyerő személyeket a település kiemelt ünnepségeire meg kell hívni. 
 
(5) Az adományozással járó előkészítő szervező, ügykezelési és nyilvántartási feladatokat a 

jegyző látja el. 
 

7.§ 
 

(1) A képviselő-testület visszavonhatja a kitüntetést azoktól a magánszemélyektől, akik arra 
érdemtelenné váltak, így különösen, akit a bíróság:  

- szándékos bűncselekmény miatt jogerősen eltilt,  
- vagy a közügyek gyakorlásától jogerősen eltilt.  

 
(2) A kitüntetés visszavonására az előkészítő bizottság tesz előterjesztést a képviselő-

testületnek. 
 
(3) A képviselő-testület a kitüntetés visszavonásáról szóló határozatát, a visszavonás tényét 

közölni köteles az érdekelt magánszeméllyel. A visszavonás tényét közzé is kell tenni 
 

 
8.§ 

 
(1)Ez a rendelet 2009.augusztus 20.-án lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(2)Ezen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az 1/1991.(I.17) önkormányzati rendelettel 
hatályosított 1/1985. (I.31) tanácsrendelet és a módosításáról szóló 12/1992. ( IX.24), 1/1996 
(II.5) és 17/2008.(IX.11) önkormányzati rendeletek. 
A rendelet 1. sz. melléklete a kitüntető díjak fajtáját és oklevelének mintáját tartalmazza. 
 
Dunapataj, 2009.augusztus 18. 
 
Dusnoki Csaba sk. Dr. Botykai János sk. 
polgármester jegyző 
 
 
4.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Tárgy: Hajós város okmányiroda létesítését kezdeményező kérelméhez önkormányzati  
 nyilatkozat kiadása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Hajós város okmányirodát szeretne létesíteni. Beadták a 
kérelmüket, és ahhoz, hogy okmányirodát alakíthassanak, a kistérség önkormányzatainak 
hozzá kell járulnia. Természetesen azt javaslom, hogy mivel nekünk ez pénzbe nem kerül, 
járuljunk hozzá.  
 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadja-e? 
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A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 111/2009. határozat 
 
Tárgy: Hajós város okmányiroda létesítését kezdeményező kérelméhez önkormányzati    
 nyilatkozat kiadása 
 
 
 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális 
 Államigazgatási Hivatal átiratát, amelyben véleményezést kértek Hajós Város 
 Önkormányzata Okmányiroda létesítésével kapcsolatos kezdeményezésére.  
 
 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata egyetért Hajós Város kezdeményezésével. 
 A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Államigazgatási Hivatalnak e testületi 
 határozatot küldje meg. 
 
 Felelős: polgármester 

Határidő: 2009. augusztus 31. 
A Képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
mb. igazgatási csoportvezetőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
Államigazgatási Hivatal Kecskeméti Kirendeltségét, 
A kivonat kiadásáért felelős: 
Dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 8. 

 
Tárgy: Lakáshiteles ingatlanok árverése során gyakorolható elővásárlási jog 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Biztos a televízióból már mindenki tájékozódott az 
önkormányzatok elővásárlási jogáról. Jegyző urat kérem meg, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Technikai és anyagi része is van az általunk kiküldött levélnek. Az 
első, ami a levél olvasásakor megfogalmazódott bennem, hogy az árverés kitűzése nem biztos, 
hogy a képviselő-testület üléséhez igazodik. Amennyiben ez képviselő-testületi hatáskör 
marad, nem hiszem, hogy rendkívüli üléseket lehet majd tartani e miatt. Tehát most abban kell 
dönteni, hogy a polgármester vagy valamelyik testületi szerv kaphat-e erre valamilyen 
megbízást. Tehát hogy árverések kapcsán nyilatkozzon arról, hogy elővásárlási jogát 
fenntartja-e az önkormányzat vagy nem. Illetve ezt megelőzően is ki lehet jelenteni, hogy 
szeretnénk-e ezzel a lehetőséggel élni vagy nem. Ha nem akkor nincs miről beszélnünk, mert 
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akkor ebben az esetben mindig úgy nyilatkozik a polgármester, hogy elővásárlási joggal nem 
kíván élni a testület. Ha igen akkor viszont el kell dönteni, hogy ezt milyen szervvel 
mérlegelje, adott esetben egyrészt kiről van szó, milyen helyzetben van az az adott személy, 
illetve milyen összegről van szó. Itt senki nem tud garanciát vállalni, ha az önkormányzat 
elővásárlási jogával él, akkor milyen szabályok élnek. Amennyiben valaki ilyen helyzetbe 
kerül, akkor tudni fogja, hogy ilyen esetben a polgármestert vagy a képviselő-testületet is 
megkeresheti. Ez nem igényel azonnali döntést, de úgy gondolom, hogy beszélnünk kell róla.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm jegyző úr ismertetését. Én mindenképpen 
ragaszkodom ahhoz, hogy ebben most ne döntsünk. Ez nem egyszerű dolog. Ha kimondjuk, 
hogy igen szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, akkor ide többen is bejöhetnek és kérhetik a 
segítségünket, de honnan fogjuk tudni, hogy kinek mondjunk igent és kinek nemet. Mi 
alapján fogunk dönteni. Ennek még utána kell járnunk. Lesz e nekünk erre fedezetünk? Azt 
javaslom, hogy a testület bizottságai tárgyalják meg ezt valamilyen szintén és most vegyük le 
a napirendről és a következő testületi ülésen tárgyaljuk. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Eredetileg azért hoztuk be most az ülésre, mert augusztus 21-től 
hatályos a jogszabály. Nem valószínű, hogy a következő ülésre lesz árverésünk, de sosem 
tudhatjuk. Akkor a szeptemberi ülésre várjuk a javaslatokat. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a javaslatot 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
javaslatot. 
 
Tárgy: Dunapataj belterületi útjavítás 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Elkészült az a csomag is, amit az elmúlt testületi ülésen 
szavaztunk meg mart aszfaltos javítással. Ma nekiálltak a DAOP-os útpályázatnak és 
vélhetően elkészülnek az utcák szeptember 5-ig. Szeptember 10-ig ezek árkokkal el fognak 
készülni, amennyiben az időjárás nem fog közbeszólni a kivitelezés során. További 
javaslatokat szeretnénk tenni, természetesen annak függvényében, hogy a vállalkozó tud-e 
anyagot biztosítani erre a területre. Felmértük még az utcákat, ahol valamilyen szintű javítást 
kell még végeznünk, mert balesetveszélyes állapotban vannak. Gyakorlatilag a 
legveszélyesebb utcák a Táncsics utcának a legeleje, az első 143 m-es szakasza. Nagyon 
gödrös és veszélyes. Továbbá életveszélyes utca még a Kisfaludy utca, elméletileg ez az utca 
földúttá alakult át a gáz bevezetése után. Van még a Vasút utcai rész, ami közel 345 m 
hosszú, és az Akácfa utcának a 105 m-es szakasza, ami még gyakorlatilag veszélyes. Ez 
durván egy 942 m2-t jelentene. Mindez 2.349.600 Ft +Áfa értékben vállalta el a vállalkozó 
ezeknek az utaknak a javítását. Elméletileg ezeket az utcákat is szeptember 5-10 között 
elkészítik. Hozzátenném, hogy sikerült többletbevételre szert tennünk egy bérleti szerződés 
alapján 2.100.000 Ft-ra, igaz, hogy eddig még csak papíron, de bízom benne, hogy nemsokára 
a számlára is megérkezik ez az összeg. Én javaslom, hogy a többletbevételünk terhére ezen 
útszakaszok készüljenek el. Így már csak 6-8 utca van hátra, ami felújításra vár. Bízom benne, 
hogy majd ehhez is találunk anyagi lehetőséget, támogatást.   
 
Nagy Zoltán képviselő: A Damjanich utcát kérdezném.  
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Dusnoki Csaba polgármester: Az benne van a mostani pályázatban. (DARFT, DAOP) 
 
Kothencz József képviselő: Az Tavasz utca és az Erzsébet utca összekötő szakaszát miért nem 
újítjuk fel? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mert úgy gondolom, hogy ha már azt az utcát újítjuk fel, akkor 
nem csak körülbelül egy 40 m-es szakaszt fogunk felújítani, hanem az egész utcát. De ennek 
az utcának a felújítása körülbelül 700-800 ezer forint lenne. Ahhoz, hogy ezt az utat felújítsuk 
a lakóknak is 200-300 ezer Ft-tal hozzá kéne járulnia. 
 
Kothencz József képviselő: És ha hozzájárul? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Akkor is a képviselő-testület dönt róla. De ha hozzájárul akkor 
hozzá tudjuk adni az 500.000 Ft-ot, mert akkor tudjuk, hogy miben gondolkodjunk. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Azt nem tudja megtenni az intézmény, hogy a géppel kiszedi a 
tükröt betontörmelékkel teleszórja és salakkal lerakja? Akkor ott az érintett személy rendelte 
meg az utat és ez viszonylag egy olcsó megoldás. És ha összeállt az út akkor lehet arra még 
zárást  csinálni bármikor. Ez így sokkal olcsóbb megoldás. Ott van a rengeteg betontörmelék 
lehet ebből még utat csinálni.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a javaslatot 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 112/2009. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj belterületi útjavítások mart aszfalttal (Táncsics, Kisfaludy, Vasút, Akácfa) 
 

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 kerülnek felújításra Dunapataj 
belterületén mart aszfaltos burkolattal 2.349.600 Ft + Áfa (2.937.000 Ft) értékben: 

- Táncsics utca eleje (143 m-es szakasz) 
- Kisfaludy utca 
- Vasút utca 
- Akácfa utca (105 m-es szakasza)  

A képviselő-testület a fedezetet az Önkormányzati többletbevétel terhére biztosítja. 
(A megrendelésnek nem része az Erzsébet- Tavasz utcai összekötő út.) 

 
 Felelős: polgármester 

Határidő: 2009. augusztus 31. 
A Képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
műszaki előadót, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt. 
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A kivonat kiadásáért felelős: 
Dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 8. 
 

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

Kmf. 
 
 

Dusnoki Csaba         Dr. Botykai János 
polgármester          jegyző 


