
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. szeptember 10-én tartott 
  képviselő-testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem 
 
Jelen vannak:  Gyuricza László, dr. Iván Katalin, Kiss István, Kocsis Károlyné, Kothencz 
  József, Nagy Gyula, Schill Tamás, Szamosközy Tamás képviselők 
  Dusnoki Csaba polgármester 
  dr. Botykai János jegyző 
 
Távol lévő képviselők: Járdi József, Nagy Jenő Zoltán, Szabó László 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti az egybegyűlteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 8 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az 
egyebek napirendi pont kiegészítésére a következők szerint: a Közérdekű 
kötelezettségvállalás szervezése a „Pataji Ősz 2009.” községi rendezvényre 
 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 
 

N A P I R E N D  
 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról 
 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
2.) A 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásának értékelése 

 
3.) Egyebek 

- Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása 
- Dunapataj és Harta Nagyközségi Önkormányzatok által közösen alapított 

Önkormányzati Szúnyoggyérítési Társulás megszüntetése 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 

fordulójához való csatlakozási szándék kimondása 
- Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 

 
 

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? 
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Megérkezett Nagy Gyula alpolgármester a képviselő-testületi ülésre, így a képviselő-testület 
létszáma 9 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: 2009. július 1-jén megkezdődtek a munkálatok az iskola, óvoda 
felújításával kapcsolatban. A beruházással az összes osztályt egy épületben kívánjuk 
elhelyezni, mert eddig az alsó- és felső tagozatos általános iskolai tanulók elhelyezését két 
épületben tudtuk megoldani. Ezen felújítás alkalmával nyílászárókat cserélünk, parkettázunk, 
akadály- mentesítünk, vakolatjavításokat és fűtéskorszerűsítést végzünk stb. 
 
Megindult a kompetencia alapú pályázatunk megvalósítása 33.000.000 Ft értékben. Ma 
érkezik meg egy igen nagy teljesítményű fénymásoló az iskolához. 
 
Szeretném bejelenteni, hogy továbbra is folynak a munkálatok az 51-es úton. A csapadékvíz 
elvezetésének megoldása még várat magára. Jelenleg is folyik a külterületen a munka, a 
híresztelésekkel ellentétben, és továbbra is tartják a 2009. november 30. határidőt. 
 
Nagy örömmel jelentem be, hogy Dunapataj belterületén, több mint 30 utca került felújításra 
100.000.000 Ft értékben. A nagyobb utcák aszfalttal, a kisebb utcák pedig mart aszfalttal, 
kerültek felújításra. A továbbiakban még folytatódnak a felújítások. Arra kérem a lakosságot, 
hogy vigyázzunk az utcáinkra, utainkra, mert már most rongálódások figyelhetők meg az új 
körforgónk területén. Még annyit szeretnék mondani, hogy folyamatban van a patka és az 
árok megvalósítása is az utcákban. Ez része az útjavításnak természetesen. 
 
Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy az elmúlt hónapokban milyen pályázatokat sikerült 
megnyernünk: 
 A Polgármesteri Hivatal külső felújítására egy sikeres pályázatot tudhatunk magunk 
mögött, már csak a határozatra várunk. A hivatalunk felújítására közel 30.000.000 Ft-ot 
sikerült nyernünk, amelyből a tetőszerkezetet szeretnénk kijavítani, kéményt helyreállítani, az 
épületet festenénk, a főépületen nyílászárókat cserélnénk, villámfelfogó rendszert építenénk ki 
ami biztonságossá teszi az épületet, valamint hőszigetelni szeretnénk. 
 A játszótéri (Béke tér) pályázatunk felújításával kapcsolatban a tervezet fejlesztés 
során, 12 db szabványos minőségi tanúsítvánnyal ellátott játszótéri eszköz fog telepítésre 
kerülni. Természetesen esésfelületen ütéscsillapító burkolat kialakításával.  Ezen felül még 
kerti padok, hulladék tároló elhelyezése, gyepesítés, sövénytelepítés is szerepel ebben a 
programban. 
 A járdaszakasz felújításával kapcsolatban nyertünk még pályázatot, amely esetében a 
Vasút utcai iskolai résztől - a sportpálya bejáratától – indulna a térköves járda és egészen 
kijönne az 51-es útig, onnan a Sport utcáig, a Sport utcától pedig a napközis konyha utáni 
kiskapuig, így téve biztonságosabbá az intézmények megközelíthetőségét. 
 Továbbá 40 millió Ft-ot nyertünk meg az Újhelyi, Attila és Széchényi utcák 
felújítására a belterületi utakkal kapcsolatban. Hiszen itt már olyan az útszakasz, hogy a 
normális közlekedést nem teszi lehetővé. Ennek a kivitelezése szeretnénk, ha október végére 



3 
 

megtörténne, természetesen itt is vízelvezető árkokkal, patka rendezéssel történne a felújítás. 
Ezeknek az utcáknak 2010. őszére szól a teljesítési  határideje, de mi az idén szeretnénk már 
elkezdeni ezeknek az utcáknak a felújítását és lehetőleg befejezni is. 
 Pályázataink során faaprító gépet is nyertünk, amely majd az önkormányzat területén 
keletkezett fanyesedéket fogja összeaprítani és a másik pályázaton nyert carborobot kazánnal 
szeretnénk mindezt megsemmisíteni, ami az új orvosi rendelőben lesz elhelyezve. Ezzel 
kapcsolatban még szeretném megemlíteni, hogy a tehergépkocsit is megnyertük a korábban 
ismertetett pályázatunkon, amely majd az intézmény munkáját fogja segíteni. 
 Szeretnék beszámolni érdekességképpen arról, hogy sikeresen vettük az akadályokat a 
Kalocsai Kistérség pályázata tekintetében is mivel Dunapataj az első helyen nyert. Dunapataj 
Nagyközség Önkormányzata 33.690.039 Ft-ot nyert az első hellyel.  
 2. Kalocsa  6. Hajós   10. Uszód  14. Ordas 
 3. Harta 7. Dusnok   11. Homokmégy 15. Dunatetétlen 
 4. Foktő 8. Dunaszentbenedek  12. Géderlak  16. Drágszél 
 5. Miske 9. Öregcsertő   13. Szakmár  17. Fajsz 
Solt, Bátya, Újtelek nem nyert támogatást. 
 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek beszámolója? Amennyiben nincs, 
megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A 2009. évi általános tartalék terhére 500.000 Ft-ot 
biztosítottam a Napközi-otthonos konyha akadálymentesítésére vonatkozó pályázathoz 
szükséges szakértői tevékenység költségeire. Továbbá az önkormányzat vagyonáról szóló 
24/2005. (IX.28.) számú rendeletben biztosított jogkörömben eljárva bérleti szerződést 
kötöttem az ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft- vel 9 hónapos időtartamra a Szelidi 
Holdfény tábor bizonyos részeinek használatára. A bérleti díj összege 2,1 millió Ft.  
Átruházott hatáskörben június, július, augusztusban 58.000 Ft átmeneti segélyt biztosítottam 
egészségügyi, illetve élethelyzetre tekintettel. Örömmel számolhatok be róla, hogy pályázatot 
nyertünk élelmiszersegély kiosztására. Ezen élelmiszercsomagokat ki is osztottuk, 
természetesen rászorultsági alapon. A pályázat előírása szerint a hátrányos helyzetű gyerekek 
és családjuk, a létminimum közelében élők, valamint a kisnyugdíjasok kaptak támogatást. A 
hivatalnál rendelkezésre álló adatok alapján döntöttünk a kiosztott élelmiszercsomagokról. 
Ebből a pályázatból több mint 520 család kapott támogatást, 1,5 millió Ft értékben. Ezt 
követően is szeretnénk ilyenre pályázni. Szeretném elmondani, hogy 2009. július 8., 13, és 
2009. augusztus 3.,5.,7.,10.,12.,14.,17.-én 9 nap szabadságot teljesítettem, a tavalyi év 
szabadságom már nincs, de a 2009. évi szabadságomról még dönteni kell. 
Felkérem az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnök asszonyát, hogy az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről tegye meg a beszámolóját. 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem a beszámolót. 
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Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
2.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: A 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásának értékelése 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést. Átadom a szót a Pénzügyi 
Bizottság elnökének. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A költségvetés készítésekor többször elhangzott 
a gazdasági világválság ránk nehezedő hatása és a bizonytalanság ténye, de elmondhatjuk, 
hogy szerencsére minket jelentős mértékben eddig nem érintett. Úgy gondolom, hogy a 2009. 
évi költségvetésünk rendben van és elfogadásra javaslom. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
3.sz. napirend tárgyalása  
 
Tárgy: Egyebek 
 
Tárgy: Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása 
  
Előterjesztő: polgármester  
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Köszönöm. A következő két előterjesztést együtt szeretném 
ismertetni.  A 2008. évi CV. tv, a költségvetési szervek jogállásáról szól, az államháztartási 
törvény, valamint az államháztartás működési rendéjről szóló kormányrendelet egy időben 
módosultak. A Szervezeti és Működési Szabályzatokat illetően egy alkotmánybírósági döntés 
alapján készült az előterjesztés, ami lényegét tekintve a jogállási törvényből kifolyólag a 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény, és a Duna-menti Közoktatási Társulás SZMSZ-
nek módosulásával jár. A törvény, illetve a kormányrendelet felsorolja, hogy milyen 
tartalommal kell kiegészíteni, illetve módosítani a Szervezeti és Működési Szabályzatokat. A 
Polgármesteri Hivatal esetében - az említett alkotmánybírósági döntés, illetve az ebből 
levezetett államigazgatási hivatali állásfoglalás szerint - új Szervezeti és Működési 
Szabályzatokat kell, hogy elfogadjanak, amely ez idáig nem volt kötelező. Ezzel egy időben a 
hivatalban fennálló úgynevezett gazdasági szervezetnek ügyrendje kell, hogy legyen, amelyet 
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a jegyző fogad el. Az SZMSZ-t a képviselő-testületnek kell határozatban elfogadnia. A 
Bizottsági ülésen már tárgyaltuk a Szervezeti és Működési Szabályzatokat, melyek számos 
melléklettel és függelékkel vannak ellátva, ez a már említett jogszabályok alapján került 
kialakításra. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata a végleges 
szerkezetét a képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül fogja elnyerni. 
Be szeretném jelenteni, hogy a Szúnyoggyérítési Társulást meg kell, hogy szüntessük, mert 
megalapítása óta nem működik. Az önkormányzatnak kötelezettsége volt minden 
intézményét, alapítványát, társulását felülvizsgálni, ami pedig nem működik, és azt adott 
esetben meg is szüntetni. Mivel a társulás nem működőképes, ezért ezt a társulást 2009. 
december 31-vel meg szeretnénk szüntetni. Kérem és javaslom az előterjesztések elfogadását. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 115/2009. határozat 
 
Tárgy: Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény, a Duna-menti Közoktatási Társulás Általános, és 
Művészeti Iskolájának, valamint a Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. A 
képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jegyzőkönyv 
elkészítéséig a még hiányzó részeket pl.: jogszabályi hivatkozások egészítsék ki a 
szabályzatokat. 
1. A képviselő-testület elfogadja a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 
2. A képviselő-testület elfogadja a Duna-menti Közoktatási Társulás Általános, és 
Művészeti Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
3. A képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét, 
Duna-menti Közoktatási Társulás Általános- és Művészeti Iskolájának igazgatóját, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
Dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
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Dusnoki Csaba polgármester: Teljes mértékben egyetértek a Szúnyoggyérítési Társulás 
megszüntetésével, hiszen a társaság nem működőképes, pénzt nem nyert, ezért meg kell 
szüntetni. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 116 /2009. 
 
Tárgy: Önkormányzati szúnyoggyérítő társulás megszüntető okiratának elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d.) pontja alapján 
2009. december 31. napjával megszünteti az „Önkormányzati szúnyoggyérítési 
társulás” elnevezésű költségvetési szervet és egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező megszüntető okirat aláírására.  
2.) A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert az alábbi intézkedések 
megtételére:  
a.) a költségvetési szerv megszüntető okiratának benyújtására a Magyar 
Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés céljából,  
b.) a költségvetési szerv folyószámláját vezető pénzintézet értesítése a bankszámla 
megszüntetéséről  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
Dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 

 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi  
 fordulójához való csatalakozási szándék kimondása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Szám: 117/2009. határozat 
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Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi  
 fordulójához való csatalakozási szándék kimondása 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2010. évi fordulójához mindkét pályázati típusra. 
„A” típusú pályázati kiírás a felsőoktatási hallgatók számára 
„B” típusú pályázati kiírás a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 1. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
mb. ig. csoportvezetőt (pályázat), 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
Dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 

 
 
Tárgy: Közérdekű kötelezettség vállalás szervezése a „Pataji Ősz 2009.” községi  
 rendezvényre 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 118/2009. határozat 
 
Tárgy: Közérdekű kötelezettség vállalás szervezése a „Pataji Ősz 2009.” községi  
 rendezvényre 

H a t á r o z a t  
 

1) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri 
Hivatal közérdekű kötelezettségvállalást szerezzen a „Pataji Ősz 2009.” elnevezésű 
községi rendezvény megtartására. 

2) Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1.sz. 
mellékletét képező közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére vonatkozó 
célokmányt elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a közérdekű célra történő 
felajánlások elfogadására, egyúttal felkéri a polgármestert a közérdekű 
kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására, valamint a felajánlások az 
önkormányzat költségvetési elszámolási számláján történő kezelésére. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi előadót, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
Dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 

 
 
Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: Keserű Sándorné terület eladással kapcsolatos kérelme 
 
Schill Tamás Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem 
bizottságunk határozatát. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Egyetértek a bizottsági döntéssel, de a képviselő-testületnek - 
úgy gondolom - foglalkoznia kellene ezzel az üggyel. Ezekkel a területekkel nem tudnak mit 
kezdeni az idősebb lakosok, ezek művelése, gondozása már nem gazdaságos. Az 
önkormányzatnak meg kellene vásárolnia ezeket a területeket és akár egy akácerdőt is 
ültethetne a helyére. Szerintem hasznosítani tudnánk ezeket a területeket.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Én is egyetértek a bizottság határozatával, mert ha mi ezt a 
területet megvásároljuk, akkor a saját nyakunkba vesszük a terheket. De úgy gondolom,hogy 
ezzel az üggyel foglalkoznunk kell.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Én is azt mondom, hogy ne vásároljuk meg ezt a területet, csak 
azt szeretném, ha körbejárnánk ezt a problémát, mi lehet a megoldás. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet az alpolgármester kiegészítésével elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 119/2009. határozat 
 
Tárgy: Keserű Sándorné terület eladással kapcsolatos kérelme 

 
H a t á r o z a t  

 
1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Keserű Sándorné 

(Dunapataj, Hartai út 10. szám alatti lakos) kérelmét, amelyben felajánlotta 
megvételre a 6347/2 hrsz-ú 1493 m2 területű, 3,37 AK értékű szőlő művelési ágú 
ingatlanát, és úgy döntött, hogy a terület kedvezőtlen fekvése miatt (nem 
csatlakozik önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz) nem vásárolja meg. 

2. A képviselő-testület felkéri azonban a Településfejlesztési és Vidékfejlesztési 
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Bizottságot, hogy vizsgálja felül, az ilyen elhanyagolt vagy műveletlen 
területekkel kapcsolatos teendőket, és a következő testületi ülésre tegyen javaslatot 
a hasznosítás módjára. 

 
Felelős: polgármester, Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: 2009. október 30. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Keserű Sándornét, 
közterület-felügyelőt, 
Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnökét, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 

 
 
Tárgy:  A Gemenc Zrt. „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” elnevezésű 
 mozgalommal kapcsolatos megkeresése 
 
Schill Tamás Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem 
bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Egyetértek a bizottság döntésével. Hiszen ha ehhez a 
mozgalomhoz szeretnénk csatlakozni, akkor jobban körbe kellene járni ezt a problémát. Ki 
kellene jelölni egy területet, akár Szeliden akár Dunapatajon. Ki kellene egy komplex fásítási 
tervet dolgozni. Ezt követően kerüljön vissza a képviselő-testületi ülésre az ügy. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet a pénzügyi bizottság 
kiegészítésével elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 120/2009. határozat 
 
Tárgy: A Gemenc Zrt. „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” elnevezésű 
 mozgalommal kapcsolatos megkeresése 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Gemenc Zrt. „Minden 
születendő gyermeknek ültessünk egy fát” elnevezésű mozgalommal kapcsolatos 
megkeresését, és úgy döntött, hogy addig nem támogatja a megkeresésben foglaltakat, 
amíg a képviselő-testület egy komplex fásítási tervet ki nem dolgoz, akár Szelidi-tó, 
akár Dunapataj terültére vonatkozóan. Amennyiben koncepcionálisan a 
kezdeményezés bele illik a helyi tervekbe, úgy újratárgyalja a kezdeményezést. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
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polgármestert, 
jegyzőt, 
Gemenc Zrt.-t, 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét, 
közterület-felügyelőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 

 
 
Tárgy: A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény kérelme a 2112, és 2113/1 helyrajzi 
 számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok növénytermesztési hasznosítására 
 
Schill Tamás Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem 
bizottságunk határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Mi is egyetértünk a bizottság döntésével, a 
következő kiegészítéssel: a tevékenység megkezdésére vonatkozó kérelmet részletes 
indoklással és számításokkal is alá kell támasztani, megjelölve az ellátandó tevékenységgel 
kapcsolatos követelményeket, feltételeket, ezen belül az egyszeri, esetleges töredék évi, 
valamint folyamatos kiadási szükségletet, továbbá mindezek forrását. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet a pénzügyi bizottság kiegészítésével elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 121/2009. határozat 
 
Tárgy: A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény kérelme a 2112, és 2113/1 helyrajzi 
 számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok növénytermesztési hasznosítására 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény (DTI) kérelmét, amelyben az intézmény jelezte, 
hogy – a dunapataji 2112 hrsz-ú 1281 m2 területű, beépítetlen művelési ágú terület és a 
2113/1 hrsz-ú 804 m2 területű, szintén beépítetlen terület művelési ágú ingatlant a 
következő gazdasági évtől kezdődően növénytermesztéssel szeretné hasznosítani. Az 
intézmény kérte a jelenlegi bérlővel a mezőgazdasági haszonbérleti szerződés 
felbontását is.  
A képviselő-testület megtárgyalta a kérelmet és úgy döntött, hogy támogatja azt, ám a 
mezőgazdasági tevékenység megkezdése előtt a DTI a szükséges előterjesztéseket 
készítse el és nyújtsa be a képviselő-testületnek, amelyben a tevékenység 
gazdaságosságára, költségigényére és a tevékenység megkezdésére vonatkozóan a 
kérelmet részletesen indokolja és számításokkal is támassza alá, megjelölve az 
ellátandó tevékenységgel kapcsolatos követelményeket, feltételeket, ezen belül az 
egyszeri, esetleges töredék évi, valamint folyamatos kiadási szükségletet, továbbá 
mindezek forrását. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézményt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
 

 
Tárgy: Ajtai Tibor terület vásárlásával kapcsolatos kérelme 
 
Előterjesztő: Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem 
bizottságunk határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A következő kiegészítéssel elfogadjuk a 
bizottság határozatát:  
Javasolt eladási ár 50Ft/m2 

Az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terheljék. A szerződésben kerüljön kikötésre, 
hogy a hasznosítás csak vállalkozási tevékenységgel történhet. Amennyiben a vevő az 
ingatlanon, 5 éven belül nem valósítja meg a vállalkozást és nem folytatja a tevékenységet az 
adásvételi szerződésben leírt feltételeket nem teljesíti, úgy az önkormányzat a területre 
visszavásárlási joggal élhet az eladási áron. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet a pénzügyi bizottság kiegészítésével elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 122/2009. határozat 
 
Tárgy: Ajtai Tibor terület vásárlásával kapcsolatos kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Ajtai Tibor (Dunapataj, 
József Attila utca 19. szám alatti lakos) kérelmét, amelyben a vásártéri kereskedelmi 
és ipari övezetben kialakított 492/7 helyrajzi számú ingatlanra területvásárlási 
kérelmet nyújtott be. A képviselő-testület megtárgyalta a kérelmet és úgy döntött, 
hogy Ajtai Tibornak, vagy az általa működtetett társaságnak, a kereskedelmi és ipari 
övezetben a még rendelkezésre álló 492/8 hrsz-ú, 4254 m2 területű, beépítetlen terület 
művelési ágú ingatlant biztosítja megvásárlásra – mivel az időben hamarabb 
jelentkező vállalkozó részére biztosította a terület-kiválasztás jogát - az alábbi 
feltételekkel: 
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- eladási ár 50Ft/m2 
- az adásvétellel és közművesítéssel kapcsolatos költségek a vevőt terheljék 
- a szerződésben kerüljön kikötésre, hogy a hasznosítás csak vállalkozási 

tevékenységgel történhet 
- amennyiben a vevő az ingatlanon, 5 éven belül nem valósítja meg a vállalkozást és 

nem folytatja a tevékenységet, az adásvételi szerződésben leírt feltételeket nem 
teljesíti, úgy az önkormányzat a területre visszavásárlási joggal élhet az eladási 
áron. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Ajtai Tibort, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
előadó ügyintézőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
 
 

Tárgy: A Szelidi- tó hínárosodása 
 
Előterjesztő: Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem 
bizottságunk határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Egyetértünk a bizottság határozatával, annyi 
kiegészítéssel, hogy az 1millió Ft támogatást a 2009. évi céltartalék terhére biztosítsa az 
Egyesület számára. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet a pénzügyi bizottság kiegészítésével elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 123/2009. határozat 
 
Tárgy: A Szelidi-tó hínárosodása kapcsán a haltartás- támogatása 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunapataji Sporthorgász 
Egyesület kérelmét, - amelyben felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a 
Szelidi-tó, egyes részen hínárosodik, de ez a folyamat egyes halfajok telepítésével 
kordában tarthatja. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a kérelmet támogatja, de azt 
telepítési szakember véleményével kell alátámasztani a halasitási és környezetvédelmi 
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előírásokra vonatkozóan – ezért úgy döntött, hogy a hal telepítéséhez kért 1 millió Ft-
os támogatást biztosítja az Egyesület számára a 2009. évi általános tartalék terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést 
kösse meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Sporthorgász Egyesületet, 
előadó ügyintézőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
 

 
Tárgy: Tájékoztató a települési önkormányzatot lakóingatlan kényszer-értékesítése során 

megillető elővásárlási jogról 
 
Előterjesztő: Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem 
bizottságunk határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Egyetértek a bizottság döntésével. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 124/2009. határozat 
 
Tárgy:  Döntés a települési önkormányzatot megillető lakóingatlan kényszer-értékesítése során 

biztosított elővásárlási jog elutasításáról 
 

H a t á r o z a t  
 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Végrehajtói Kamara 
elnökének tájékoztatóját, és úgy döntött, hogy általános jelleggel a konkrét feltételek 
ismerete nélkül nem támogatja a lakáshitellel rendelkező állampolgárok 
vonatkozásában az önkormányzat részére biztosított elővásárlási joggal való 
rendelkezés gyakorlását az árverésre kerülő ingatlanok esetében. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
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polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 

 
Tárgy: Kissné Gáll Györgyi kérelme 
 
Előterjesztő: Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem 
bizottságunk határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Egyetértek a bizottság döntésével. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 125/2009. határozat 
 
Tárgy: Kissné Gáll Györgyi felajánlása ingatlan eladására 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Kissné Gáll Györgyi (1089 
Budapest, Kálvária tér 20.II.em. 20.szám alatti lakos) kérelmét, amelyben felajánlja 
megvételre, a Dunapataj 6803 hrsz-ú 1358m2 területű szőlő, gazdasági épület 
művelési ágú ingatlan 2/4-e részben tulajdonát képező hányadát. Az eladó az eladásra 
kínált terület árát 1-1,5 millió Ft összegben állapította meg. 
A képviselő-testület úgy döntött – a helyszíni szemlét követően -, hogy nem támogatja 
a terület megvásárlását, akkor sem, ha az a megjelölt alacsonyabb összegre is 
vonatkozik. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
kérelmezőt, 
előadó ügyintézőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
 

Tárgy: Az új angol tanár bérének fedezet biztosítása 
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Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 126/2009. határozat 
 
Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás kérelme az angol tanár bérének biztosítására 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-menti Közoktatási 
Társulás Igazgatója tájékoztatóját, amelyben kérte az új angol tanár bérének fedezetét 
biztosítani (2009. aug. 15.- 2009. nov. 30. közötti időszakra: 468.650 Ft bér+ 133.360 
Ft járulék = 602.010 Ft) a céltartalék terhére.  
A képviselő-testület úgy döntött, hogy biztosítja a fedezetet. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
kérelmezőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
 

 
Tárgy: Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatási kérelme 
 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 127/2009. határozat 
 
Tárgy: Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatási kérelme 
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H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Szent Erzsébet 
Gyermekalapítvány támogatási kérelmét – amelyben a budapesti székhelyű Szent 
Erzsébet Gyermekalapítvány, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti 
Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézményének támogatására a kecskeméti 
Katona József Színházban előadást rendez, ahol a támogató jegyek ára 20.000 Ft/db. – 
és úgy döntött, hogy az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel nem 
támogatja a támogatói jegyvásárlást. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
kérelmezőt, 
előadó ügyintézőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
 
 

Tárgy: Tájékoztatás  
 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
 
Tárgy: Dunapataj, Ordasi utca 22/B. szám alatti lakás bérletére beérkezett pályázatok  
 elbírálása 
 
Előterjesztő: Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Szám: 128/2009. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj, Ordasi utca 22/B. szám alatti lakás bérletére beérkezett pályázatok  
 elbírálása 
 

H a t á r o z a t  
 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunapataj, Ordasi utca 
22/B. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti pályázati felhívásra beérkezett 
igényeket, és úgy dönt, hogy a Kissné Reinholcz Renátával kíván szerződést kötni. 

 A bérleti szerződés visszamenőleges hatállyal is megköthető – mint egyedüli 
pályázóval – mert átmeneti hasznosításról a bérlő azonosság miatt nem kellett 
gondoskodni. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
bérlőt, 
előadó ügyintézőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 

 
Tárgy: Tájékoztató a tanévkezdésről 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke  
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kiss István képviselő: Az elnök úr engem kért meg, hogy távollétében helyettesítsem. 
Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
 
Tárgy: „Dunapataj Nagyközségért Díszpolgára” díj tárgyára javaslat tétel 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke  
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kiss István képviselő: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
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tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
javaslatot. 
 
Tárgy: Bosznayné dr. Rákóczy Rozália előterjesztése az emléktáblák megőrzése, gondozása 
 ügyében 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke  
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kiss István képviselő: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 129/2009. határozat 
 
Tárgy: A Művelődési és Sport Bizottság javaslata (Bosznayné dr. Rákóczy Rozália 
 előterjesztésére) az emléktáblák megőrzése, gondozása ügyében 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja és megköszöni Bosznayné dr. 
Rákóczy Rozáliának, a bizottság külsős tagjának elvégzett munkáját a síremlékek, 
emléktáblák megőrzése, gondozása ügyében, és ezzel a képviselő-testület ez irányú 
munkáját befejezettnek tekinti, azzal, hogy a további feladatokat az erre kijelölt ad-hoc 
bizottság folytatja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. október 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Bosznayné dr. Rákóczy Rozáliát, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 

 
 
Tárgy: Ad-hoc bizottsági tag kijelölése  
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke  
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kiss István képviselő: Ismertetem bizottságunk határozatát. 
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Kocsis Károlyné képviselő: Először is köszönöm szépen a jelölést. Másodszor szeretnék 
javaslatot tenni a bizottság többi tagjának kijelölésére. Szerintem Schill Tamás, Nagy Gyula 
alpolgármester és Gyuricza László bizottsági elnök lenne a megfelelő bizottsági tag még. És  
törvényességi képviselőnek a jegyző urat kérném fel. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Mivel ez testületi bizottság így az alpolgármester ebben nem vehet 
részt csak a munkát segítheti. Személy szerint én meg természetesen törvény adta jogomnál 
fogva gyakorlok némi hatáskört. Szerintem ezt inkább következő bizottsági ülésen tárgyaljuk. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm jegyző úr kiegészítését, de úgy gondolom, hogy 
tudunk erről most is dönteni. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 130/2009. határozat 
 
Tárgy: Ad-hoc bizottsági tag kijelölése az egyházi temetőkben lévő önkormányzati értékkel 
 bíró sírhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátására 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi síremlékek 
védelme kapcsán létrehozandó képviselő-testületi ad-hoc bizottság és a dunapataji 
Református Egyház közötti jövőben lefolytatandó tárgyalásokra az ad-hoc bizottságba 
a Művelődési és Sport Bizottság delegáltját Kocsis Károlynét jelöli ki. 
A képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Vidékfejlesztési és a Pénzügyi 
Bizottságokat, hogy delegáljanak tagot az ad-hoc bizottsághoz. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Művelődési és Sport Bizottság elnökét, 
Településfejlesztési és Vidékfejlesztési Bizottság elnökét, 
Pénzügyi Bizottság elnökét, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat hiteléül: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. szeptember 25. 
 

Dusnoki Csaba polgármester: Minden dunapataji lakost, Dunapatajról elszármazottat és 
minden kedves érdeklődőt, szeretettel várunk a „Pataji Ősz” rendezvényünkre, amely 
szeptember 11-13 között kerül megrendezésre. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. 
Több tárgy nem lévén a nyílt képviselő-testületi ülést berekesztem, és zárt ülést rendelek el. 
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Kmf. 
 
 
 

Dusnoki Csaba         Dr. Botykai János 
polgármester         jegyző 


