
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. november 30-án tartott   
  képviselő-testületi ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin, Járdi József, Kiss István, Kocsis Károlyné, 

Kothencz József, Nagy Gyula, Nagy Jenő Zoltán, Schill Tamás, Szabó László, 
Szamosközy Tamás képviselők 

 Dusnoki Csaba polgármester 
 Dr. Botykai János jegyző 
 
Meghívottak:  Romsics Endre Kalocsai Rendőrkapitányság 
  Matotáné Katona Anett Kalocsai Rendőrkapitányság 
  Szabó Éva Pataji Hírlap 
  Benkó Józsefné óvodavezető 
  Tomolik János külsős bizottsági tag 
  Sztojanovics Istvánné pénzügyi és gazdasági csoportvezető 
  Szűcs Birgitta Petőfi Népe, Baja 
  Walter Katalin Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 12 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a 
napirend kiegészítésére: az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról és az ezzel 
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet módosításáról, DAOP- 2009-4.1.1/A kódszámú 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ Kistérségi  járó beteg szakellátó központok fejlesztése, 
alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése című pályázat benyújtása az egészségügyi ház 
felújítására, valamint az EMVA-LEADER pályázat benyújtása a Művelődési Ház külső 
felújítására.  
A nyílt ülés után zárt ülést rendelek el egy szociális kérelem elbírálása érdekében. 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 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 III. negyedévi végrehajtásának értékelése 
 
3.) 2010. évi költségvetési koncepció meghatározása 
 
4.) Közmeghallgatás 
 
5.) A 2010. évi községi rendezvények meghatározása 
 
6.) Egyebek: 
        -   Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
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Dusnoki Csaba polgármester: Mielőtt megkezdenénk az ülést, átadom a szót a Kalocsai 
Rendőrkapitányságtól Romsics Endre úrnak. 
 
Romsics Endre Kalocsai Rendőrkapitányság: Egy balesettel kapcsolatban kérném a kedves 
televíziónézők segítségét. Október 5-én ¾ 8 – 915 közötti időszakban Dunapataj- Kisfoktő 
közötti szakaszon a 109.500 km kőnél egy dunapataji származású úriember gyalog közlekedett 
az úttest szélén és vélhetően egy tehergépjármű vagy járműszerelvény elütötte az út szélén 
közlekedő személyt, aki a kórházba szállítása közben életét vesztette. Ha bárkinek valamilyen 
információja van, az üggyel kapcsolatban, kérjük segítsen. Előre is köszönjük a segítséget. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mi köszönjük a tájékoztatást. Tudjuk, hogy nagyon sok olyan 
személy van, aki nem tartja be a szabályokat és ezáltal bűnt követ el. Remélem, hogy 
megtaláljuk a tettest, aki megkapja méltó jutalmát persze negatív értelemben 
 
1.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 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: Ma délelőtt megtörtént az 51-es út műszaki átadása. Örömmel 
jelenthetem, hogy a korábbi pletykákkal ellentétben a VEGYÉPSZER a vállalt november 30.-i 
határidő teljesítette. A vállalt határidő teljesítését követően a vállalkozónak jelenleg 21 nap áll a 
rendelkezésére, a hiányok pótlására vonatkozóan. Örömmel jelenthetem be, hogy ezeknek a 
hibáknak a száma nagyon csekély, így a hiánypótlás gyorsan véghez fog menni. Reményeim 
szerint január közepén ünnepélyes keretek között átadhatjuk az utat.  Ezeknek a javításoknak 
köszönhetően, az 51-es út minősége sokkal jobb lett, mint eddig volt. Ezt a minőségi utat már 
az elmúlt hetekben használhattuk. Lassan a munkagépek is eltűnnek a helyszínről. Bízom 
benne, hogy az úton a felújításnak köszönhetően biztonságosabb a közlekedés. A hivatalos 
átadásról értesíteni fogjuk a lakosságot és a képviselőket is. A helyi aggályokkal kapcsolatban, 
annyit szeretnék mondani, - reményeim szerint - sokkal kevesebb lesz a balesetek száma, a 
körforgalmaknak köszönhetően. Hiszen emlékszik mindenki, - főleg az Ordasi úti 
kereszteződésben mennyi baleset történt az elmúlt években. A hivatalos átadásra vonatkozóan a 
képviselő-társakat értesíteni fogjuk.  
 Iskola felújítással kapcsolatban annyi bejelenteni valóm van, hogy a héten átadásra kerül 
a tornatermi rész és így a diákok már használatba vehetik azt. Valamint december hónap vége 
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felé a Petőfi Sándor utcai kisiskolánk is átadásra kerül, és ezáltal az óvodásaink januártól már 
használatba is vehetik, és így egy megújult komplexumban tölthetik el idejüket a gyerekek. 
Telepítésre kerül majd egy új játszótér is az udvarban. A nagyiskolai volt szolgálati lakásokat 
sajnos csak januárban tudjuk átadni. 
 Szeretném tájékoztatni a lakosságot és a testületet, hogy a pályázatot a Dél-alföld 
Operatív Programban a József Attila, Ady Endre, Petőfi Sándor, Árpád és a Baross utcák új 
aszfaltos felújítására benyújtottuk a pályázatot, 80 millió Ft értékben. Jelenleg a hiánypótlások 
teljesítése zajlik. Örömmel jelentem be, hogy sikeresen benyújtottuk a turisztikai pályázatot 40 
millió Ft értékben, amiből a strand és annak környezetét szeretnénk felújítani. Továbbá a KEOP 
programban a kerékpártároló tárgyában nyújtottunk be pályázatot 10 millió Ft értékben. 
Továbbá szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a TÁMOP program keretében 
közel 10 millió Ft értékben pályázunk. Örömmel mondhatom, hogy megnyertük azt a 
pályázatot, amit az óvoda és az iskola által nyújtottunk be 1 millió Ft értékben 
eszközbeszerzésre. Hiszem, hogy ez által is a gyermekeink nevelését segítjük elő.  
 Átruházott hatáskörömben lakásbérleti szerződést módosítottam a Dunapataj, Ordasi út 
22/B lakásra, 2008. augusztus 31-én kelt szerződést 2010. november 21-ig hosszabbítottam 
meg. Mivel ez a jogkörömből adatik, a továbbiakban csak a képviselő-testület hosszabbíthat 
már csak. Valamint bérleti szerződést hosszabbítottunk a Dunapataj, Vasút utca 45. szám alatti 
raktárépületre 2010. október 31-ig Kiss Attila és Társai részére. És egy személynek 
biztosítottam 10.000,- Ft átmeneti segélyt.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek 
beszámolója? Amennyiben nincs, megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: 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. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm szépen elnök asszony beszámolóját.  
 
Kocsis Károlyné képviselő: Az 51-es felújítása úgy gondolom felemelő érzés mindenki 
számára. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen minőségi körülmények jönnek létre itt a 
környezetünkben. Polgármester úrnak nagyon nagy érdeme van ebben, valamint Kothencz 
József képviselő úr pozitív tevékenységének is köszönhetjük, hogy az 51-es utunk felújult. 
Köszönjük szépen a munkájukat. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen mindenkinek, aki ebben komoly munkát 
vállalt. Az érdem azt hiszem közös, mindenki hozzá tett, amit tudott. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Én látom azt a küzdelmet, amik azért zajlanak, hogy 
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ezek a beruházások meg is maradjanak. Szépen kérek mindenkit, hogy vigyázzanak az új 
dolgokra, mert amikor a körforgalom körül ki lettek helyezve az elsőbbségadás táblák már az 
első éjszaka kihúzgálták azokat. Ne féljenek a lakók rászólni a fiatalokra, mikor ilyet látnak, 
mert ebből a sok szépből rövid idő alatt nem lesz semmi. Az a fajta közösségi lét, ami eddig 
volt, az maradjon meg én ezt kérem. Nem csak az igazgató, és a tanárok dolga, hogy 
vigyázzanak a környezetükre, hanem mindenki másé is. Aki ebben kárt tesz az hibát követ el. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Sajnálatos dolog az, hogy minden 
testületi ülésen ilyenekről kell beszámolni, de ezt meg kell akadályozni. Az is meghökkentő 
volt, amikor ezen projektek megvalósulását ünnepeltük, addig betörtek a Művelődési Házba. 
Kérünk mindenkit, hogy védjük meg tulajdonunkat. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
2.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: A 2009. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásának értékelése 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Átrágta magát a Pénzügyi Bizottság ezen az 
anyagon, és kirívó eseményt ebben a költségvetésben nem talált. Ez a költségvetés még ki fogja 
szolgálni ezt az évet. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
3. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: 2010. évi költségvetési koncepció meghatározása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést. Átadom a szót a Pénzügy Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Úgy gondolom, hogy a polgármester úr elég 
kimerítően beszélt a koncepcióról, így én csak annyit szeretnék mondani, hogy a koncepció egy 
19. ponttal fog kiegészülni, a Gondozási Központ működésével kapcsolatosan kialakult helyzet 
értékelése, a további működési feltételek megteremtése érdekében. A Bizottság elfogadásra javasolja 
az előterjesztést. 
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Szabó László DKT igazgató, képviselő: A koncepciót a mi Bizottságunk is elfogadásra 
javasolja.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Megkérdezem a képviselő-
testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 156/2009. határozat 
 
Tárgy: A 2010. évi költségvetési koncepció 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés részletes tervezése 
során érvényesítendő alapelveket az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Az önkormányzati feladatellátás minden területén – intézmények, hivatal – az 
eddigieknél is jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás 
követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell. 
 
1.) A költségvetés összeállítása során elsődleges cél a költségvetési egyensúly 

megteremtése, az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz szükséges 
fedezetet biztosítása, a hiány csökkentése, lefaragása.  

 
2.) A biztonságos gazdálkodás és az év közben előfordulható kedvezőtlen folyamatok 

kezeléséhez, valamint a pályázati lehetőségek érdekében a működési kiadások 
legalább 3 %-ának megfelelő összegű általános tartalékot kell képezni. 

 
3.) Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat és azok finanszírozási módját. 
 
4.) Pályázati lehetőségek kihasználása révén pótlólagos források bevonása a 

működtetés (működési) és fejlesztési feladatok ellátásába. 
 
5.) Az elnyert pályázatok megvalósításához szükséges fedezet (önrész) biztosítása. 
 
6.) Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, az út a munkába program 

működtetése miatt elsősorban a településgazdálkodási feladatok ellátására (de más 
egyéb feladatok terén is) 2010-ben is folytatni kell a közcélú-közhasznú 
foglalkoztatást. (DKT pénzügyi ügyintéző, dajka, napközis nevelő, házi szociális 
gondozónő). 

 
7.) A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges intézkedést annak 

érdekében, hogy a nyilvántartott önkormányzati követelések és hátralékok 
(tartozások) a lehető legrövidebb időn belül, a törvényes határidőben 
realizálódjanak.   

 
8.) A további bevételi lehetőségek felkutatása valamennyi költségvetési szerv részére 

fontos feladat, azonban az ellátandó tevékenységek jellegéből adódóan a DTI 



6 
 

számára kiemelten fontos. Ezért a DTI vezetője a részletes költségvetés 
összeállítása során írásban mutatassa be a bevétel növelése érdekében tett 
intézkedéseit, javaslatait. Amennyiben a feladat végrehajtáshoz Képviselő-testületi 
döntés szükséges, úgy annak előterjesztését haladéktalanul meg kell tennie.   

 
9.) Beszerzések tekintetében fel kell tárni a legolcsóbb beszerzési forrásokat 

mindhárom (DKT, DTI, PH) költségvetési szervre vonatkozóan.  (árajánlatok 
bekérése írásos formában)  

 
10.) Minden költségvetési szervnél meg kell vizsgálni a tartósan távollévők (gyesen, 

gyeded lévők) álláskeretét. Amennyiben a feladatellátás átmenetileg más szervezési 
intézkedésekkel ellátható, vagy a feladatellátáshoz nincs szükség az állás átmeneti 
betöltésére, úgy az álláskereteken lévő bér és járulék kiadásait a 2010. évi 
költségvetésben céltartalékként kell szerepeltetni.  

 
11.) Amennyiben valamely képviselő, ill. bizottsági tag - a 2009. évhez hasonlóan - úgy 

nyilatkozik, hogy a számára megállapított juttatásról lemond, az így képződött 
megtakarítást céltartalékba kell helyezni.  

 
12.)  A munkáltatók által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás jelentős emelkedése miatt 

(177.600 Ft/főről 964.500 Ft/főre nőtt a fizetési kötelezettség), minden munkáltató 
ismételten tekintse át – az ide vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - a 
dolgozói állományát és minden intézkedést tegyen az esetleges költségek 
csökkentése érdekében.  

 
13.) A személyi jövedelemadó törvény 2010. január 1-jétől bevezetett változása miatt új 

alapokra kell helyezni a béren kívüli juttatási rendszert. Az intézmény vezetőinek a 
közszférára vonatkozóan 2009. december 10-ig ki kell alakítani, egy un. Cafetéria 
rendszert, amelyben az adható juttatások keretösszege a 2009. évi költségvetésben 
szereplő előirányzatnál nem lehet magasabb. Szabályozás hiányában 2010-ben 
semmiféle béren kívüli juttatás nem fizethető. Amennyiben a végleges költségvetési 
keretszámok lehetővé teszik, úgy a keretösszeg a munkáltató által fizetendő 25 %-
os adóteherrel növelhető. A közcélú és közhasznú dolgozók esetében, ezen 
juttatások, 2010. január 1-jétől megszüntetésre kerülnek, ilyen jogcímen előirányzat 
nem tervezhető, az előirányzatot zárolni kell. 

 
14.) További új beruházások indítása és a fejlesztési célú pályázatok beadása előtt 

kiemelten szükséges vizsgálni azok későbbi működtetés többletkiadás-vonzatát és 
ezekre jóváhagyás csak ezek ismeretében, a költségvetés teherbíró képesség 
mértékéig adható. 

 
15.)  A helyi adó mértékének emelésére csak a legvégső esetben kerülhet sor. 
   
16.)  A Képviselő-testület engedélyezi a 0,5 fő pénzügyi ügyintézői álláskeret tervezését, 

azonban a feladat ellátását – ameddig ez lehetséges - továbbra is közfoglalkoztatás 
keretén belül kell megoldani. Az így felszabaduló bér + járulék előirányzatot 
céltartalékként kell megtervezni.    
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17.)  A német nyelv oktatásának munkajogi helyzetét haladéktalanul tisztázni kell, és a 
feladatellátás során törekedni kell a költségtakarékosabb lehetőség keresésére. 
(lehetőség szerint nem nyugdíjas munkavállaló) 

 
18.)  A DKT által kért többlet többlet-túlóra igény (1.995 e Ft + járulék) a 2010. évi 

eredeti költségvetésben nem tervezhető. Túlóra, helyettesítés jogcímen 2010. január 
1-től -2010. júniusig (a 2009/2010-es tanév végéig) összesen 1200 e Ft + járulék 
fizethető. (Ez az összeg a 2009. évi eredeti költségvetésben előirányzott összeggel 
azonos)  A 2010/2011-es tanévkezdésre vonatkozóan, amikor már annak részletei 
ismertek lesznek az intézményvezető külön előterjesztésben mutatassa be az új 
tanév túlóra szükségletét és a Képviselő-testület majd a konkrét adatok ismeretében 
dönt.  

 
19.) Gondozási Központ működésével kapcsolatosan kialakult helyzet értékelése, a 

további működési feltételek megteremtése érdekében. 
 
  Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
intézményvezetőket 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 
 
 

4. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Közmeghallgatás 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Tisztelt megjelentek, kérem, hogy akinek ehhez a napirendi 
ponthoz hozzászólása van, akkor az most tegye meg. 
Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a közmeghallgatást bezárom. 
 
 
5. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: A 2010. évi rendezvények meghatározása 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót Szabó Lászlónak, az Oktatás, Művelődési és Sport 
Bizottság elnökét. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: A 2010. évi rendezvény tervünket a tavalyi mintájára 
készítettük el. Az egyes rendezvényekhez egy-egy képviselő társunkat rendeltük hozzá. Az idei 
évi rendezvényekkel kapcsolatban nagy sikert tudhatunk magunkénak. Rendkívüli év volt, 
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hiszen a köztársasági elnök is ellátogatott községünkbe. A jövő évben ilyen szintű rendezvény 
valószínű, hogy nem lesz. Ismertetem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Itt meg kell említenem, van rá lehetőségünk, hogy a Kalocsai 
folklór fesztiválon részt vegyünk. Külföldi együttesekkel a Szelidi-tavat be tudjuk népesíteni 
ezzel a programmal. Abban kell döntenünk, hogy ezt a programot majd a múzeumi éjszakával 
együtt, hogyan lehet megvalósítani. Én ennyivel kívántam kiegészíteni ezt a napirendet. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Az augusztus 20-i szelidi rendezvénnyel kapcsolatban célszerű 
lenne egy szezonzáró ünnepséget tartani. És úgy gondolom, hogy ez az augusztus 20-i 
rendezvény megfelelő lenne. Az ad-hoc bizottsággal merem vállalni ennek a rendezvénynek a 
kidolgozását, lebonyolítását. Ebből a rendezvényből is hagyományt kellene teremteni, mint a 
„Pataji Ősz” programjából.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: A szervezők már bejelentették, hogy jövőre is szeretnének egy 
ilyen programot szervezni, és mivel péntekre esik augusztus 20-a, ezért ez is egy hosszú 
hétvégének számít, és így, ismét sok vendég várható.  
 
Nagy Zoltán képviselő: Én lettem beosztva az augusztus 20-i ünnepségre. De hozzám közelebb 
áll a május 1-jei program, Járdi József képviselőhöz, pedig az augusztus 20-i program, ezért azt 
javaslom, cseréljünk.  
 
Járdi József képviselő: Egyetértek a javaslattal. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 157/2009. határozat 
 
Tárgy: A 2010. évi községi rendezvények meghatározása 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 
1990. évi LXV. tv. 1.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2010. évre 
vonatkozóan községi rendezvényeit, annak időpontjait és önkormányzati felelőseit az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
2010. március 15. (vasárnap) 
Fáklyásmenet, megemlékezés a Kossuth szobornál 
Együttműködő szervezetek: Patajiak Köre, DKT, Képviselő-testület 
Felelős: Kiss István képviselő 
 
2010. május 1. (péntek) 
Községi majális a sportpályán 
Együttműködő szervezetek: DKT, Községi Sportegyesület, Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 
Felelős: Szamosközy Tamás, Nagy Jenő Zoltán képviselő 
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2010. június 21. (vasárnap) 
Községi gyásznap 
Együttműködő szervezetek: Polgármesteri Hivatal, DKT, Római Katolikus Egyház, 
Református Egyház 
Felelős: Szabó László képviselő 
 
2010. június 26. (szombat) 
Szent Iván éj, Múzeumok Nyári Éjszakája 
Együttműködő szervezetek: Pataji Múzeum, DKT 
Felelős: Schill Tamás képviselő 
 
Szervezés alatt álló program 
Kapcsolódás a Duna-menti Folklór fesztiválhoz 
 
2010. augusztus 20. (péntek) 
Fogathajtó verseny a Szelidi-tó partján 
Együttműködő szervezetek: 
Felelős: Járdi József képviselő 
 
2010. szeptember 10-11-12. (péntek- szombat- vasárnap) 
Pataji Ősz 
Együttműködő szervezetek: Polgármesteri Hivatal, DKT, Dunapataji Népdalkör és 
Hagyományőrző Egyesület, Patajiak Köre, Községi Sportegyesület, egyházak, Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 
Felelős: Dusnoki Csaba polgármester 
 
2010. október 23. (péntek) 
Megemlékezés az 1956-os forradalomról 
Együttműködő szervezetek: Polgármesteri Hivatal, DKT, CKÖ 
Felelős: Kocsis Károlyné képviselő 
 
Felelős: rendezvényfelelősök 
Határidő: folyamatos 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
polgármesteri hivatal csoportvezetőit, 
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, 
ügyviteli csoportvezetőt, 
rendezvényfelelősöket, 
program- és szabadidő szervezőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 
 

5.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási 
 szabályokról szóló 19/2008. (IX.15.) rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérem az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnök asszonyát, 
hogy ismertesse a Bizottsági javaslatukat. 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem Bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm szépen. Most megkérem jegyző urat, hogy ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Köszönöm szépen. Közcélú szabályokra vonatkozóan egy új 
rendeletet kellett alkotni 2008. őszén, és ennek a második módosításáról van szó 3 dolog 
kapcsán. Az egyik módosítás a közcélú munkavégzés fogalmával kapcsolatos. A közcélú 
foglalkoztatás kibővül a költségvetési szervek önkormányzati többségi tulajdonban lévő 
szervezetekkel, illetve a költségvetési szervek és más szereplőinek bevonására is sor kerül a 
rendelet alapján. A szociális törvény 36.§-a alapján kellett a rendeletünket módosítani. A 
75/2009-es kormányrendelet megváltoztatta a közfoglalkoztatásban részt vevők egészségügyi 
vizsgálat utalására vonatkozó rendszert. Ez egy háromoldalú megállapodás alapján történik.  
Ezt tartalmazza a rendelet-tervezet. A harmadik bekezdés, pedig egy egészen konkrét problémát 
orvosol. Az első, hogy a közcélú szerződések lejártak és bizony a hosszabbításokra is sort 
kellene keríteni. A közfoglalkoztatási rendeletben egy évig volt lehetséges az alkalmazás. 
Számos problémával állunk szemben, hiszen költségvetésünk még a jövőre vonatkozóan nincs, 
hiszen a koncepciót is most fogadta el a képviselő-testület. Az átmeneti szabályok betartásával 
azonban ez teljesíthető. Most ilyen módon szeretnénk a rendeletünket módosítani. A fentiek 
alapján, kérem és javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítást 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2009. (XI.30.) rendelete 

az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 19/2008. (IX.15) rendelet módosításáról 

 
1.§. 

 
(1) Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 19/2008. (IX.15.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §. (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„Közcélú munkavégzés keretében 
a.) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat 

jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, 

b.) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, 
társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, 
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amelynek ellátásban a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik, 
továbbá 

c.) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági 
társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi 
szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásban a 
települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik látható el.” 
 

(2) A Rendelet 4.§. (4) bekezdés e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 (A közfoglalkoztatás megszervezése érdekében) 
 „e.) a foglalkoztatás megkezdése előtt a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat keretében a 

külön jogszabályban foglaltak szerint munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell lefolytatni, 
figyelembe véve a munkaügyi központ, az önkormányzat és a foglalkozás- egészségügyi 
szolgáltató között létrejött háromoldalú megállapodásban foglaltakat.” 

 
 
(3)A Rendelet 4.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
 

„ A foglalkoztatás maximális időtartamát az alábbiak határozzák meg: 
a.)  az önkormányzat képviselő-testülete által a közcélú foglalkoztatásra – a mindenkori 

költségvetésben jóváhagyott pénzügyi keretösszeg, 
b.)  az intézmény vezetőjének írásbeli munkaerő igénylése, 
c.)  a munkavállaló egyéb munkanélküli pénzellátási feltételéhez szükséges munkaviszony 

igazolás időtartama (a munkaügyi kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés alapján) 
 

2.§.  
 
(1)  Ez a rendelet 2009. december 1-jén lép hatályba. 

 
 

Dunapataj, 2009. november 30. 
 
 

Dusnoki Csaba sk.  dr. Botykai János sk. 
polgármester jegyző 
 
 
Tárgy: DAOP- 2009.-4.1.1/A kódszámú egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ Kistérségi 
 járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése 
 című pályázat benyújtása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Szeretnénk egy pályázatot benyújtani az orvosi rendelő és annak 
infrastruktúrájának felújítására, valamint a szakmai felszereltség bővítésére. A pályázatban 10-
50 millió Ft-ig terjedően lehet pályázni. A támogatás mértéke 95%. Az önkormányzatnak 5% 
önerőt kell biztosítania. Az egészségházat szeretnénk felújítani ebből a pályázati pénzből, 
hiszen mindenki láthatja, hogy a tetőszerkezetet már igencsak fel kellene újítani, valamint 
szeretnénk az energiaellátás terén is fejlődést elérni. Ennek a pályázatnak a beadási határideje 
2010. január 8., tehát szűk egy hónapunk van, hogy elkészüljünk a pályázattal, továbbá 
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szeretnénk a pályázat szakmai megvalósítójának a Controll Consulting 2002 Bt-t kijelölni, aki 
3%+ Áfa értékben vállalná a feladatot. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 158/2009. határozat 
 
Tárgy: DAOP- 2009.-4.1.1/A kódszámú egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ Kistérségi 
 járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése 
 című pályázat benyújtása 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 
előterjesztését és úgy döntött, hogy a DAOP-2009-4.1.1/A kódszámú, „Egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése/ Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, 
járó beteg szakellátás korszerűsítése” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.  
 
A pályázat teljes költsége áfával együtt:    39.330.041,- Ft 
Az igényelt támogatás összege (95%):    37.363.539,- Ft 
Az önkormányzati önerő összege (5%):      1.966.502,- Ft 
 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 1.966.502,- Ft önrészt a 2010. évi 
költségvetésben biztosítja. 
A képviselő-testület engedélyezi a polgármesternek, hogy az igényelt támogatás 3% + 
Áfa mértékének megfelelően megbízási szerződést kössön a Controll Consulting 2002 
Bt-vel (Kecskemét, Dobó krt. 10.) a pályázattal kapcsolatos szakértői munkára.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. január 8. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Controll Consulting 2002 Bt-t, 
előadó ügyintézőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 

 
Tárgy: EMVA-LEADER pályázat benyújtása a Művelődési Ház külső felújítására 
 
Előterjesztő: polgármester 
   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Szeretnénk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Művelődési Ház külső felújítására pályázatot benyújtani, kb. 30 millió Ft+ Áfa értékben. Ebből 
a pénzből a külső homlokzatot akarjuk felújítani, nyílászáró cserét szeretnénk véghezvinni, 
külső homlokzat felújítása, áram átalakítása. A pályázat 100%-ban finanszírozott, nekünk csak 
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a 25%-os Áfát kell biztosítanunk. Mivel a pályázat benyújtási határideje december 16., ezért 
most kell döntenünk róla.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 159/2009. határozat 

 
Tárgy: EMVA-LEADER pályázat benyújtása a Művelődési Ház külső felújítására 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 
előterjesztését és úgy döntött, hogy az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatás” című pályázati 
kiírásra, a Művelődési Ház külső felújítására vonatkozóan pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat teljes költsége áfával együtt:   39.753.583,- Ft 
Az igényelt támogatás összege (100%):   31.802.866,- Ft 
Az önkormányzati önerő összege (25% Áfa):    7.950.717,- Ft 
 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 7.950.717,- Ft önrészt a 2010. évi 
költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. december 16. 
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. december 15. 
 

 
Tárgy: Orvosi ügyelet változásról tájékoztatás 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köztudott, hogy a Kistérségi önkormányzatok a Kistérséget 
bízták meg, hogy a Társulási Tanács az orvosi ügyeletet tartsa fönn. Mivel lejárt a 
mentőszolgálatnak az idei évben lejárt a szerződése és új közbeszerzés került a tanács részéről 
kiírásra, az új közbeszerzésnek az eredménye nyilvános, a Morrow Medical Zrt. 
(Szigetszentmiklós, Gaál út  ..alatti) cég nyerte meg az orvosi feladatok ellátását. Minden 
önkormányzatnak külön-külön kell szerződést kötni, és így lép csak életbe, hogy a pályázati 
finanszírozást a szolgáltató igénybe tudja venni. Ehhez született egy megállapodás, ezt a 
megállapodást kell december 21-ig aláírni az önkormányzatunk részéről. Majd január 1-től 
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veszi át a feladatok ellátását az említett cég határozatlan időtartamra az eddig kialakított 
rendszer alapján.  
 
Kocsis Károlyné képviselő: Ez a szigetszentmiklósi cég csak a mentős szolgálatot teljesíti? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A központi ügyeletet fogja ellátni. Eddig az Országos Mentő 
Szolgálat látta el, ő foglalkoztatott orvosokat, hogy ellássák az ügyeletet. Most ez a cég nem 
pályázott rá, azt nem tudjuk, hogy miért. A társulás ezt a céget látta legmegfelelőbbnek a 
feladatok ellátására. Azt, hogy mentővel fognak kijárni a helyszínre, vagy milyen autóval azt 
még nem tudjuk.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Nem lesz a kiszállás nehézkesebb, ha esetleg nem válik 
be? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A kiszállás lehet, hogy nehézkesebb lesz, de mivel a kistérségi 
társulás így írta ki a pályázati feltételeket, ezen most már módosítani nem lehet. És valljuk meg, 
hogy a határozatlan idejű szerződés nem volt célravezető a mentőszolgálattal, de a szerződés 
felbontásáról majd jegyző úr többet tud mondani. Attól nem kell most tartani, hogy az ő 
szolgáltatásuk rosszabb minőségű lesz. 
 
Dr. Botykai János jegyző: A beadott pályázatok közül a közbeszerzés alapján volt olyan cég, 
akit ki kellett zárni, mert olyan vállalásokat tett, amit a közbeszerzési törvény alapján elfogadni 
nem lehet, ami pont a kiérkezési időről szól. A Ptk. szabályai szerint, a határozatlan idejű 
szerződést könnyebb felmondani, mint a határozott idejűt, hiszen azt, csak rendkívüli 
felmondással lehet megszüntetni. A közbeszerzési szabályokat, kiírási feltételeket be kell 
tartani, de ha valami nem teljesül, annak megvan a szankciója is természetesen.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Tehát nem hiszem, hogy ez problémát okozhat. És arra ígéretet 
tettek, hogy a helyi orvosokkal fognak dolgozni, amennyiben ők ezt igénylik. Tehát csak a 
szolgáltató neve fog változni, a többi változást mi nem igazán fogjuk észrevenni. Aláírhatom 
ezt a megállapodást? 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 160/2009. határozat 

 
Tárgy: Orvosi ügyeletváltozásról szóló tájékoztatás 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyelet változásáról 
szóló szóbeli előterjesztést és úgy döntött, hogy elfogadja azt. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására a Morrow 
Medical Zrt-vel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. december 15. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
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jegyzőt, 
Kistérségi Társulás Intézményét, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 
 

Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok növénytermesztési hasznosítása 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismeretem bizottságunk határozatát.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Természetesen a feladatbővülés az alapító okirat módosításával is jár. 
Ezen tevékenységeknek a megjelölését az alapító okiratban is jelölni kell. Kérem, hogy fogadja 
el a képviselő-testület az előterjesztést. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az alapító okiratot módosítani kell, hiszen ezt a munkafolyamatot 
bele kell foglalni. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 161/2009. határozat 

 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok növénytermesztési hasznosítása és a Dunapataji 
 Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

A) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dávid János Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény vezetőjének előterjesztését, amely a 2112 és a 
2113/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú tevékenységek növénytermesztési 
hasznosításával kapcsolatos költségekre vonatkozott, amely feladatot 3 fő 
közfoglalkoztatottal kívánja megvalósítani. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a zöldségtermesztési 
kezdeményezést, amely többletforrást nem igényel. 
A képviselő-testület továbbá azt a döntést hozta, hogy az egyszeri kb. 80.000,- Ft-os 
beruházást (kút létesítése) biztosítja a 2010-es évi költségvetésből. 

 
B) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés alapján az alábbiak 

szerint egészíti ki a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratát: 
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Az 1. számú melléklet a.) Alaptevékenység keretében ellátott feladatok 
meghatározatása: Szakfeladat száma, megnevezése B.) 2010. január 1-től hatályos 
oszlopa kiegészül: 

 
011300 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése 
011900 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
910201 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. január 1. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 

 
 
Tárgy: Carborobot kazán beépítése Polgármesteri Hivatalba 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A kifogyhatatlan általános tartalék a 
megszűnéshez közeledik, de ez még valószínűsíthető, hogy belefér. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 162/2009. határozat 

 
Tárgy: Carborobot kazán beépítése Polgármesteri Hivatalba 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a carborobot kazán 
beépítésével kapcsolatos előterjesztést, amely a Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézmény (DTI) nyertes pályázatára vonatkozott. A pályázat a faaprítékkal, illetve a 
fahasábbal működő carborobot típusú kazánt tartalmazza, a kazánházat, a kazán 
vezérlését, és a jelenlegi rendszerrel történő összeépítését pedig nem. A kazánház 
beépítése, beüzemelése, a megfelelő kémény megépítése 952.550,- Ft fedezetet igényel. 
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A képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti összeget a 2009. évi általános tartalék terhére 
biztosítja, valamint a kazánház megépítéséhez szükséges 282.350,- Ft-ot a DTI a 2009. 
évi dologi kiadásaiból biztosítja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. február 28. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 
 

 
 
Tárgy: A 2010. évre vonatkozó hulladékszállítási díjak módosítása 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 163/2009. határozat 

 
Tárgy: A 2010. évre vonatkozó hulladékszállítási díjak módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a ZP Homokhátsági 
Konzorcium hulladékkezelési díjaira vonatkozó két javaslatát és úgy döntött, hogy a 
Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság javaslatára a B változatot fogadja el, 
amelyben a javasolt ára – a közbeszerzési pályázatban megadott mennyiségi adatokat 
figyelembe véve – 2,59 Ft/liter.  
A képviselő-testület úgy döntött, hogy – mivel ezen változathoz rendelet módosításra 
lesz szükség – 2010. év január 1-től kezdődően a lakosságszám arányában 
maximalizálni fogja a közszolgáltatásban alkalmazott 70-80 literes edények számát, 
amely nem lehet több mint 65 db. Az átmeneti szabályokról azonban a Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft- vel kell megállapodni. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 11/2004.(IV.29.) Ök. számú rendeletét a 
decemberi testületi ülésen módosítja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 

 
 
Tárgy: Ebek mikrochippel történő megjelölése 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Összességében egy jogos probléma vetődik fel. Az a baj, hogy 
pont azok a kutyák nem lesznek bejelölve, amelyek kóborolnak az utcákon. Ausztriában például 
január 1-jétől fogva minden kutya megjelölése kötelezővé fog válni. Ezzel ellentétben nem 
javaslom egyenlőre a kutyák ilyen módon történő megjelölését.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 164/2009. határozat 

 
Tárgy: Ebek mikrochippel történő megjelölése 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az ebek mikrochippekkel 
történő megjelöléséről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy nem teszi kötelezővé a 
kutyák mikrochippel történő megjelölését.  
 
Felelős: - 
Határidő: - 
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. december 15. 
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Tárgy: A Noveron Hungária Kft. kérelme 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 165/2009. határozat 

 
Tárgy: A Noveron Hungária Kft. kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Noveron Hungária Kft. 
(6200 Kiskőrös, Petőfi út 22. B lph. II. em. 2.a.) kérelmét - amely a 2010. augusztus 10-
től 2010. augusztus 15-ig terjedő időszakban, a Dunapataj- Szelid 4478/6 hrsz-ú (Árnyas 
Kemping) önkormányzati tulajdonú ingatlanra és az ott található épületek bérbevételére, 
valamint fesztivál tartására vonatkozott - és úgy döntött, hogy támogatja a rendezvény 
megtartását és az ingatlan bérbe adását. 
A képviselő-testület úgy döntött továbbá, hogy a bérleti szerződés megkötéséhez 
további egyeztetésekre lesz szükség, amelyet a Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézménynek kell lefolytatnia az eddigi szerződések figyelembevételével. 
 
Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézményvezető 
Határidő: 2010. március 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézményvezetőt, 
előadó ügyintézőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 
 

 
Tárgy: Roma foglalkoztatásra kiírt pályázat 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
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Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Annyit tudni kell, hogy 100% bér- és járuléktámogatást biztosít 
ez a lehetőség 6 hónapra 24 személynek. Én is javaslom, hogy részt vegyünk ebben a 
pályázatban, amennyiben lehetőségünk lesz rá. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a 
határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 166/2009. határozat 

 
Tárgy: Roma foglalkoztatásra kiírt pályázat 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 
előterjesztését és úgy döntött, hogy amennyiben roma nemzetiségűek foglalkoztatásának 
elősegítésére pályázat kerülne kiírásra, akkor támogatja az abban való részvételt. 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázati anyag összeállítására felkéri a 
polgármestert azzal, hogy a pályázati meghívás megérkezésekor ismét terjessze elő a 
pályázati lehetőséget. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. január 4. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 
 

 
Tárgy: Az általános iskola és óvoda felújítási pályázatából kimaradt beruházások költségei 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
határozatát. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Miután mindegyik felsorolt dolog lényeges és 
szükséges az iskola működtetéséhez, ezért támogatjuk ennek a dolognak a finanszírozását. 
Javasoljuk a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére kérjük biztosítani ezt a fedezetet. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
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A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 167/2009. határozat 

 
Tárgy: Az általános iskola és óvoda felújítási pályázatából kimaradt beruházások költségei 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskola és óvoda 
felújításához szükséges további munkák költségeiről szóló előterjesztést és úgy döntött, 
- mivel a Kalocsai úti iskola és a Petőfi S. utcába átkerülő óvoda felújításának 
tervezésekor még nem volt látható, így tervezhető sem: az óvodába plusz ajtók 
beépítésének és az iskolában a teljes internet hálózat kiépítésének költsége – hogy ezen 
feladatokra szükséges 2. 760. 730,- Ft-ot biztosítja a 2010. évi költségvetés terhére. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 
 

 
Tárgy: Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási igénye 
 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
   
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-
testülete terjesztett be egy kérelmet, arra vonatkozóan, hogy a következő évi koncepció 
összeállításánál építsünk be egy olyan pontot, amely 500.000,- Ft-os támogatást biztosít a 
Kisebbségi Önkormányzat számára. Mégpedig olyan módon, hogy ne csak az aktuális 
pályázatokat támogassuk, hanem ez egy ilyen szabad felhasználású támogatás legyen. A 
Bizottságunknak az a javaslata, hogy a korábbi évekhez hasonló módon támogassuk a 
Kisebbségi Önkormányzatot. Azaz vagy pályázatokhoz kötötten, vagy megnevezett célhoz 
kötötten támogassuk. A támogatást egyébként pedig mindenképpen javasoljuk. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 168/2009. határozat 

 
Tárgy: Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási igénye 
 

H a t á r o z a t  
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Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérelmét, amely arra vonatkozott, hogy az eddigi egyedi támogatáshoz 
képest - ami a pályázatok benyújtását illeti – ne az aktuális pályázathoz mérten állapítsa 
meg a támogatás összegét, hanem a költségvetési koncepció meghatározásánál fix 
összeggel - 500.000,- Ft-tal támogassa a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot.  
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot a korábbi 
évekhez hasonló módon támogatja, azaz vagy pályázathoz kötötten, vagy megnevezett 
célhoz kötötten és nem összegszerűen. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. február 15. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 

 
 
Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás pótelőirányzat iránti kérelme 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Duna-menti közoktatási társulás pótelőirányzat 
igényéről van szó. Ezt a pótelőirányzatot az év végi tényleges felhasználás ismeretében 
javasoljuk biztosítani. Egyben felhívnánk a figyelmet a további költségtakarékos üzemeltetésre, 
minden téren. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Minden képviselő kezében ott van az írásos 
előterjesztésünk, hiszen némi magyarázatot adunk erre a dologra. A felújítás jelenleg elég sok 
áramot vesz igénybe, így a villanyszámlánk 120.000,- Ft volt. Ez annak köszönhető, hogy 
gyakorlatilag mi finanszírozzuk a felújítás teljes ilyen irányú szükségletét. Köszönöm, hogy a 
bizottság elfogadta a kérelmünket. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 169/2009. határozat 

 
Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás pótelőirányzat iránti kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-menti Közoktatási 
Tárulás (DKT) pótelőirányzatára vonatkozó igényét, és úgy döntött, hogy azt az év végi 
tényleges energiafelhasználás ismeretében – és ha szükséges vagy más módon nem 
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kezelhető - biztosítja, de felhívja a DKT figyelmét az intézményi épületek további 
költségtakarékos üzemeltetésre. 
 
Felelős: polgármester, DKT igazgató, DTI intézményvezető 
Határidő: 2010. május 1. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Duna-menti Közoktatási Társulás igazgatóját, 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézményvezetőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2009. december 15. 

 
 
Tárgy: Caissa Lovagja kitüntetés adományozása dr. Bán Jenő részére  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Ismeretem bizottságunk határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 
bizottsági határozatot tudomásul veszi-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal tudomásul vette az Oktatási, Művelődési 
Sport Bizottság javaslatát. 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén a nyílt ülést berekesztem, és zárt ülést 
rendelek el. 
 

Kmf. 
Dusnoki Csaba         dr. Botykai János 
polgármester          jegyző 


