
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. január 19-én tartott 
rendkívüli 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 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 12 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja. 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 
 

N A P I R E N D  
 
1.) Épület felújítások megkezdése 
 
1.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Épület felújítások megkezdése 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mint már említettem az iskolát kedden fogjuk átvenni, addig 
még szeretnénk megvalósítani pár dolgot. A szolgálati lakások mellé jó lenne egy vízelvezetőt 
kialakítani, amit valahogy a járdával kellene összekötni, mert a csapadékvizet el kell vezetni a 
falaktól. Ezt a Kalocsai úti részen már megtettük, jelenleg a Vasút utcai részen szeretnénk 
véghezvinni. Ezekre a felújításokra már 7 millió Ft-ot biztosítottunk, de a hivatal átcsoportosít 
még további 4.287.844,- Ft-ot a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény részére. A 
munkákhoz szükséges árajánlatokat beszerezte a Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézmény és ezek alapján úgy döntött, hogy a Generál Építőipari Kft -vel kívánja a kiviteli 
szerződést megkötni. Szükségessé vált továbbá a homlokzati részek felújítása, festése, 
bádogkönyöklők cseréje, valamint egy olyan közösségi tér kialakítása, amely az időjárástól 
függetlenül is biztosítja a gyermekek napközbeni mozgásigényét. Ezen megvalósítás 
térkövezés megvalósítását igényli, valamint a térkövezéssel ellátott épületrészekről a 
csapadékvizet össze kell gyűjteni, és a térkő alatti befogadóba kell nyugtatni. 
Tegnap a VÁTI tartott a hivatalban ellenőrzést az iskola pályázattal kapcsolatban, és úgy néz 
ki, hogy problémánk nem lesz, mert mindent szabályosan és megfelelően hajtottunk végre. A 
lakkozásról lesz még mit beszélni a kivitelezővel, mert nem tudunk dűlőre jutni. De ezt is meg 
fogjuk oldani. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Áttanulmányozva a tavalyi közbeszerzési tervünket, az elnyert 
pályázatokat, valamint a mostani lehetőségeket és közbeszerzési szakértővel történt 
egyeztetés során arra a megállapításra jutottunk, hogy ezeknek a felújításoknak, 



karbantartásoknak a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény feladati között van a helye, 
ahogy az előterjesztés is említi. Azt javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 
határozat-tervezeteket. Ezen építéseket, felújításokat nem kell meghirdetni a fentiek alapján 
közbeszerzésre. Célszerűségi, időbeli és pénzbeli szempont szerint ez a megoldás tűnik a 
legmegfelelőbbnek. Éppen ezért kérem és javaslom a határozat-tervezetek elfogadását. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Én csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy amennyire 
tartottam ettől a felújítástól, annyira meg vagyok vele elégedve. A Generál Építőipari Kft. 
mindent nagy szakértelemmel, tapintatossággal kezelt a felújítás során.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Igen. Itt közrejátszik az is, hogy ez az építőipari cég már 
számos iskolát felújított, úgyhogy rendelkezik már ezzel kapcsolatban tapasztalatokkal.  
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Úgy gondolom, hogy nincs ezen mit 
gondolkodni. A képviselő-testületnek nyugodt szívvel ajánlom elfogadásra a határozat-
tervezeteket. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 1/2010. határozat 
 
Tárgy: Épület felújítások megkezdése 
 

H a t á r o z a t  
 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta a határozat-tervezeteket, és 
az abban foglaltakat elfogadja. Az ehhez szükséges fedezetet a DTI 2010. évi 
költségvetésében tervezni rendeli azzal, hogy a 2010. évi koncepcióban az - iskolai 
felújításra szánt - 7 millió Ft-hoz, további 4.287.844,- Ft-ot biztosít a Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény részére. Az intézmény beszerezte a munkákhoz 
szükséges árajánlatokat és a képviselő-testület tudomásul veszi azt a szándékot, 
miszerint a Generál Építőipari Kft. (Kalocsa, Vasút út 20. szám alatti) kivitelezővel 
kívánja a kiviteli szerződést megkötni. 

 
1. A Dunapataj Kalocsai út 2. szám alatti iskolaépületben az intézmény internet 

bekötésének kiépítése valamennyi oktatás céljára használt helyiségben, (amely 
egyben telefoncsatlakozási lehetőséget is biztosít ) valamint az ehhez kapcsolódó 
műszaki berendezések (rack szekrény stb.). Ugyanitt fenyő függönykarnisok 
felszerelése. 

 Petőfi Sándor utca 3. szám alatti Óvoda könyvtárépület belső térelválasztó 
gipszkarton ajtóval.  

 Bekerülési költség 2.208.584,- Ft +Áfa összesen 2.760.730,- Ft.  
 

2.  A Kalocsai út 2. iskolaépület homlokzat-felújítási munkája  
A felújítást követően szükségessé válik további homlokzati részek felújítása is, 
amellyel biztosítani lehet, hogy az épület egységes homlokzati színezéssel jelenjék 



meg. Szükséges továbbá kültéri bádogkönyöklők cseréje és a homlok deszkázat 
festése is.  
Bekerülési költség 3.578.770,- Ft+Áfa összesen 4.473.463,- Ft. 

 
3. A Kalocsai út 2. szám alatti iskolaépület kalocsai úti szárnyára beköltöző alsó 

tagozatos osztályok részére is szükséges biztosítani olyan szabad közösségi teret, 
amely időjárástól függetlenül is biztosítja a gyermekek napközbeni mozgásigényét. 
Ehhez térkövezést kell megvalósítani, illetve a térkövezéssel ellátott épületrészekről 
a csapadékvizet össze kell gyűjteni, és a térkő alatt befogadóba kell nyugtatni.  
Bekerülési költség 3.242.921,- Ft+Áfa összesen 4.053.651,- Ft. 

 
A képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy a kiviteli szerződéseket 
kösse meg, majd ezek teljesítéséről tájékoztassa a polgármester útján  a képviselő-
testületet. 

 
Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
Határidő: 2010. április 30. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézményvezetőt, 
Generál Építőipari Kft-t, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. február 3. 
 

Dusnoki Csaba polgármester: Két bejelenteni valóm lenne a képviselő-testület számára. Az 
egyik, hogy 2010. január 21-én 16 óra helyett 14 órakor lesz az óvoda hivatalos átadása, 
amelyre minden képviselőt szeretettel várunk. A másik bejelenteni valóm, hogy 2010. január 
26-án a természetvédelmi területek bővítése és az iskolaátadást, január 28-án pedig az 51-es 
út hivatalos átadását tartjuk, amelyre szintén mindenkit sok szeretettel várunk. A következő 
testületi ülést 25-én 1400 órakor tartjuk. Több tárgy nem lévén a rendkívüli ülést berekesztem. 

 
 

Kmf. 
 

Dusnoki Csaba         Dr. Botykai János 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 


