
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. január 25-én 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, 
képviselők 

 Dusnoki Csaba polgármester 
 dr. Botykai János jegyző 
 
Távol lévők: Szamosközy Tamás képviselő 
 
Meghívottak: Benkó Józsefné óvodavezető 
 Bosznayné dr. Rákóczy Rozália külsős bizottsági tag 
 Dávid János Dunapataji Településgazdálkodási Intézményvezető 
 Kolozsváriné Gózon Judit aljegyző 
 Sztojanovics Istvánné pénzügyi és gazd. csop. vez. 
 Tomolik János külsős bizottsági tag 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 11 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja. A nyílt testületi ülést 
követően zárt ülést rendel el állampolgári levél tájékoztatása tárgyában. 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 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.) Az önkormányzat vagyonáról, annak hasznosítási rendjéről szóló helyi rendeletet érintő 

változásokról beszámoló 
 
3.) Bizottsági munkatervek elkészítéséről beszámoló 
 
4.) Egyebek 
 -  Az egyes szociális ellátási formák szabályozása (Méltányossági ápolási díj) 

 rendeletmódosítása 
 - Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 - Köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények 

 - A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről és a települési szilárd valamint 
 folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 

 
Zárt ülés: 

- Állampolgári levélről tájékoztatás 
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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 11 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: Mivel a televíziónézőkkel ebben az évben még nem találkoztunk 
ezért, mindenkinek sikerekben gazdag és boldog új évet kívánok. Örömmel jelenthetem be, hogy 
környezeti energia operatív programban benyújtott kerékpártárolónkat, nevezetesen a 
„kerékpártároló projekt Dunapataj Nagyközségben” támogatásra méltónak ítélte a bizottság és 
így 9.511.780,- Ft értékben támogatja mindez megvalósítását. Ezáltal több mint 10 millió Ft 
értékben építettünk kerékpártárolót, valamint népszerűsíthetjük a kerékpáros életmódot.  
 
Szeretnék beszámolni továbbá arról is, hogy a Közmunkatanács által kiírt pályázaton roma 
foglalkoztatás tekintetében január 4-én benyújtottuk a pályázatunkat és már január 12-én 
visszajelzést kaptunk, hogy megnyertük 13 millió Ft értékben. Roma foglalkoztatást roma 
származású munkavállalóknak munkalehetőséget biztosítsunk 5 hónapig. A munkavállalók a 
mellettünk lévő kisiskolában fogják a munkájukat elvégezni 2010. június 15-ig.  Remélem, hogy 
minden technikai eszközt biztosítani tudunk majd a számukra. 
 
Örömmel jelenthetem be, hogy múlt héten csütörtökön (január 21-én) átadásra került ünnepélyes 
keretek között az új óvodánk. Így péntektől új épületben tanulhatnak óvodásaink. De sajnos rossz 
eseményekről is be kell számolnom. Az ünnepélyes óvodaátadás reggelére betörtek az új 
óvodába és eltulajdonítottak egy pár elektronikus készüléket. Az épületben rongálás nem történt. 
3 óra múlva megfogtuk az elkövetőt és az eszközök visszakerültek az óvoda épületébe.  
 
Átruházott hatáskörömben 75.000,- Ft átmeneti segélyt biztosítottam rendkívül élethelyzetre való 
tekintettel, valamint lakásbérleti szerződést módosítottam, az Ordasi út 9/A szám alatti lakás 
bérlőjével. Eddig dr. Váradi Beáta, mint magánszemély bérelte a lakást tőlünk, január 1-től pedig 
mint dr. Váradi Med Bt. néven fut az albérlet. 
Szabadság 2009. december 21-től december 31-ig, 7 nap szabadságot vettem ki, és január 8.-án 
is szabadságomat töltöttem. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek beszámolója? Amennyiben nincs, 
megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
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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. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
2.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról, annak hasznosítási rendjéről szóló helyi rendeletet érintő 

 változásokról beszámoló  
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
Dusnoki Csaba polgármester elhagyta a képviselő-testületi ülést, így a képviselő-testület 
létszáma 10 fő. 
 
3.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Bizottsági munkatervek elkészítéséről beszámoló 
 
Előterjesztő: alpolgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Megkérem a Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy ha valami kiegészítése van a munkatervükkel kapcsolatban, akkor azt tegye meg. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottságunk megtárgyalta 
a munkatervet és az elfogadásra is került. Azonban egy változtatásra lenne szükség. Mivel a 
bizottságunk soron kívül is össze szokott ülni, ezért szeretném kérni, hogy sms-el is összehívható 
legyen a bizottsági ülés. 
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Nagy Gyula alpolgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Most, pedig megkérem a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, amennyiben van kiegészítése tegye meg. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Nincs kiegészítésem. Köszönöm. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Most, pedig megkérem a Ügyrendi 
és Szociális Bizottság elnök asszonyát, amennyiben van kiegészítése tegye meg. 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Nincs kiegészítésem. Köszönöm. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Megkérem a Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, hogy 
amennyiben kiegészítése van a munkatervükkel kapcsolatban, akkor azt tegye meg. 
 
Szabó László Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke: Köszönöm, nincs kiegészítésem. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolókat 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadja a 
beszámolókat. 
 
4.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Tárgy: Az egyes szociális ellátási formák szabályozása (Méltányossági ápolási díj) 
 rendeletmódosítás 
 
Előterjesztő: alpolgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Átadom a szót az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnök asszonyát, 
hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem az előterjesztést. 
 
Dusnoki Csaba polgármester visszajött a képviselő-testületi ülésre, így a képviselő-testület 
létszáma ismét 11 fő. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Botykai János jegyző: A jelenlegi helyzetben 4 fő kap ápolási támogatást. Ez a 4 fő 
természetesen együttműködik a hivatallal és közös egyetértéssel történik az ő rendszerből történő 
kivezetésük. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mindent megvizsgáltunk és egyéb forrásokon keresztül biztosítunk 
nekik megélhetést. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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Dunapataj Nagyközség képviselő-testületének  
1/2010.(I.25.) rendelete 

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló  
23/2006.(XII.01.) rendelet módosításáról 

 
1.§. 

A R.9.§-a (Méltányossági ápolási díj) hatályát veszti. 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy az eddig megállapított támogatásokat a 
Munkaügyi Központ nyilvántartásba vételével egyidejűleg meg kell szüntetni. 
 
Dunapataj, 2010. január 21. 
 
Dusnoki Csaba sk.       Dr. Botykai János sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2010. január 25-én megtörtént. 
 
         Dr. Botykai János sk. 
         jegyző 
 
 
Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: A köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről és a települési szilárd valamint 

folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 11/2004.(IV.29.) rendelet 
módosítása 

 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
előterjesztését. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük elnök úr előterjesztését, és mivel egyebekben ez a 
rendelet-módosításunk szerepel, ezért kérem, hogy ezzel a határozati javaslattal együtt fogadjuk 
el a rendelet-módosítást. Hiszen erről a rendelet-tervezetről van szó, amit most határozati 
javaslatként hallottunk. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Rendelet-tervezetünk beterjesztésének motivációja az iparűzési adó 
fizetési kötelezettségéből ered. Akik nem rendelkeznek Dunapatajon telephellyel és végeznek 
ilyen tevékenységet, a jogszabály alapján nem oszthatják meg az adó alapjukat, így Dunapataj 
kisebb nagyobb mértékben iparűzési adó tekintetében bevételtől esne el. Ezt a bevételi kiesést 
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próbáljuk pótolni azzal a jogszerű megoldással, ami a rendelet-módosításban szerepel. Aki 
Dunapatajon árusít és terméket forgalmaz, az valamilyen módon fizessen hozzájárulást is, hogy 
az ezzel kapcsolatos tevékenységek után, ha nem is fizet iparűzési adót, akkor legalább 
közterület foglalási díjat fizessen. Kérem és javaslom a rendelet-módosítás elfogadását. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ez egy bevételi forrás lehet. Ha valaki valamilyen terméket, árut 
forgalmaz, az járuljon hozzá a mi adóforintjainkhoz.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Ez a rendelkezés legalább védi a helyi vállalkozókat, illetve 
adóforrást jelent. De kérdezném, hogy azok a mozgó árusok, amelyek intézményekbe, vagy a 
vendéglátó egységeken árulnak, azok fizetnek-e? Nekik ki szabja meg a díjat? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ez a szabályozás azért született meg, mert mindenkire egységesen 
kiterjed. 
 
Dr. Botykai János jegyző: A gyakorlati megvalósítás lehet, hogy okoz majd problémát, de a 
szabályozás természetesen módosítható. Amennyiben olyan probléma merül fel, hogy 
méltányolható helyzetek alakulnak ki, akkor természetesen lehet még ezen a rendeleten 
változtatni, illetve kiegészíteni, de ez a rendelet-módosítás inkább speciálisan a közterületen 
árusító személyekre vonatkozik. Egyéb vonatkozásban, ha önkormányzati épületekben történik 
az árusítás, akkor annak nincsen akadálya, hogy az intézmény szerződést kössön a 
vagyonrendelet alapján és ezáltal bérleti díjat is szedne, más esetben pedig az iparűzési adóval 
kapcsolatban jelentős változás történik az idei évtől, mégpedig az, hogy az idei bevallásokat 
követően a január 1-től az adó és pénzügyi ellenőrzési hivatalhoz történik.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Én most kifejezetten a vendégházra gondoltam. Fizet iparűzési 
adót? Nem hiszem. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Kell, hogy fizessen. De ezt az APEH fogja ellenőrizni, mivel ez évtől 
nem hozzánk tartozik, és oda kell bevallást készíteniük a vállalkozóknak. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 

 
Dunapataj Nagyközség képviselő-testületének  

2/2010.(I.25.) rendelete 
a köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről és a települési szilárd, valamint 

folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 
11/2004. (IV.29.) számú rendelet módosítása 

 
1.§ 

 
A rendelet 2. számú mellékletének közterületi árusítás napi díja megnevezés alatti 2.) 
bekezdésének (mozgóárusítás) napi díját Dunapataj és Szelid területén is 8.000.- Ft-os napi díjra 
módosítom. 
 

2.§ 
 



7 
 

Ezen rendelet 2010. január 25- én lép hatályba és rendelkezését a folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell. 
 
 
Dunapataj, 2010. január 19. 
 
 
Dusnoki Csaba sk.                                                                                   Dr. Botykai János sk. 
polgármester                           jegyző 
 
 

 
Tárgy: Nádvágás a Szelidi-tónál 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
előterjesztését. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Igaz, hogy a tevékenységi körben szerepel a 
nádvágás, de a Dunapataji Településgazdálkodási Intézménynek nem igazán állnak 
rendelkezésére a megfelelő eszközök, valamint a nád jelenlegi állapotában nem is megfelelő a 
nádvágásra. Ezeket a szempontokat kellene szem előtt tartani, mikor a DTI kapja meg a 
nádvágással kapcsolatos feladatokat. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Természetesen mi is tudatában vagyunk annak, hogy a DTI-nek 
nincsenek meg a nádvágáshoz szükséges eszközei. Sajnos ezzel a problémával minden évben 
találkozunk. Természetesen az eszközökhöz és lehetőségekhez mérten kell a nádvágást 
elvégezni. Azonban egyetértek azzal, hogy az emberi és tárgyi kárt el kell kerülni. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Az tény és való, hogy az eszközök nem alkalmasak. Az egész 
területet egyértelmű, hogy az intézmény nem tudja levágni. Éppen ezért kellene, hogy most már 
a IX. utcától kezdeni a nádvágást, mert ott évek óta nem volt. 
 
Dávid János Dunapataji Településgazdálkodási Intézményvezető: Csak annyi kiegészítésem 
lenne, amint már Gyuricza László kollégám is elmondta, nem vagyunk erre a munkára 
felkészülve, mert hiányoznak a technikai eszközök a megvalósításhoz. A kiírás szerint 25 cm-es 
tarlót kell hagynunk a nádból, amit fűnyíró gépekkel elég körülményes elvégezni. Mi 
megpróbálunk mindent, ami tőlünk telik.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 2/2010. határozat 
 
Tárgy: Nádvágás a Szelidi-tónál 

H a t á r o z a t  
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 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési és 
 Vállalkozásfejlesztési Bizottság előterjesztését, amely a Szelidi-tónál lévő nádvágásra 
 vonatkozott. (A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (DTI) a szükséges 
 nádvágási engedélyt beszerezte.) 
 A képviselő-testület úgy döntött, hogy – mivel Ajtai Tibor szóban jelezte, hogy nem 
 kívánja a nádvágással kapcsolatos munkát elvégezni- a DTI a feladatköréhez tartozó 
 nádvágást a lehető legnagyobb területen végezze el. 
 
 Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
 Határidő: -  
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. február 9. 
 
 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatalt érintő beruházások 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk 
előterjesztését. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 3/2010. határozat  
 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatalt érintő beruházások 
 

H a t á r o z a t  
 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző szóbeli előterjesztését, 
 amely a Polgármesteri Hivatalt érintő beruházásokra vonatkozott és az alábbi döntést 
 hozza: 
  

1. A DAOP által kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat a Napközi Otthonos 
Konyha akadály-mentesítése: 
Beruházás értéke bruttó: 10.107.810,- Ft 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a beruházást közbeszerzési eljárás, ajánlati 
felhívás nélkül a legjobb ajánlatot tevő vállalkozóval fogja elvégeztetni. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatok beszerzésével és a 
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szerződés megkötésével. A polgármester munkáját az alpolgármester és a pénzügyi 
bizottság elnöke is segíti. 
 

2. A KEOP által kiírt pályázat a kerékpártároló építése az iskola udvarán: 
Beruházás értéke bruttó: 10.012.400,- Ft, amelyből tényleges építőjellegű beruházás 
6.280.400,- Ft. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a beruházást közbeszerzési eljárás, ajánlati 
felhívás nélkül a legjobb ajánlatot tevő vállalkozóval fogja elvégeztetni. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatok beszerzésével és a 
szerződés megkötésével. A polgármester munkáját az alpolgármester és a pénzügyi 
bizottság elnöke is segíti. 
 

3. A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázati felhívás a 
Művelődési Ház akadály-mentesítésére. 
Beruházás értéke bruttó: 31.415.224,- Ft. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására és az 
ajánlatok elfogadására ad-hoc bizottságot hoz létre. 
 

4. Az EMVA-LEADER program keretében meghirdetett támogatásra benyújtott 
pályázat a Polgármesteri Hivatal felújítására. 
A beruházás értéke bruttó: 30.462.000,- Ft (továbbá: 5.773.183,- Ft pályázaton kívüli 
saját pénzügyi fedezettel). 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására és az 
ajánlatok elfogadására ad-hoc bizottságot hoz létre. 
 
A képviselő-testület továbbá úgy döntött, hogy a Művelődési Ház és a Polgármesteri 
Hivatal pályázatai esetében, egy közbeszerzési eljárásban, részekre bontva folytatja le 
és ehhez egy ad-hoc bizottságot alakít ki. 
 
Továbbá a képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a kecskeméti 
ÉPINBER Kft-t bízza meg. Az ad-hoc bizottság döntése alapján a polgármester ezen 
esetekben a vállalkozói szerződést megköti. 
A képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy az ad-hoc bizottság és a polgármester 
számoljon be az elvégzett feladatokról a képviselő-testületi ülésen. 
 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
ÉPINBER Kft-t, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. február 9. 
 
 

Tárgy: Szakál László támogatási kérelme 
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Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem bizottságunk előterjesztését. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 4/2010. határozat  
 
Tárgy: Szakál László támogatási kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Szakál László vendéglős-
szakíró (6230 Soltvadkert, Bocsai út 27. szám alatti lakos) kérelmét, amely Dunapataj 
régi vendéglőinek, korcsmáinak, csárdáinak történetének könyv formátumban való 
megjelenésére (300.000,- Ft-os támogatására) vonatkozott. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy felkéri Schill Tamás képviselőt, vegye fel a 
kapcsolatot a kérelmezővel és egyeztessen vele, majd tájékoztassa a Pénzügyi 
Bizottságot. 
 
Felelős: Schill Tamás képviselő 
Határidő: 2010. március 1. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
múzeumvezetőt, 
Pénzügyi Bizottság elnökét, 
kérelmezőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. február 9. 

 
Tárgy: A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 

célokról 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Minden év januárjában találkozunk ezzel a napirenddel és minden 
évben próbáljuk frissíteni, aktualizálni az adott törvények és szabályok figyelembe vételével. 
Ismertetem az előterjesztést. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Szám: 5/2010. határozat 
 
Tárgy: A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása 
 
 

H a t á r o z a t   
 

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló – többször 
módosított – 1992. évi XXIII. tv. 43.§. (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a 
2009. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról: 

 
- a közszolgáltatások minőségi színvonalának megtartása, emelése; 
- a helyi civil társadalommal való kapcsolattartás közigazgatást érintő feladatainak 
 végrehajtása, 
- a térségi együttműködés erősítésére irányuló testületi döntések előkészítése, 

végrehajtása; 
- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása; 
- a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvényben (KET) foglaltak magas szintű betartása 
- az országgyűlési és helyi választások sikeres és hatékony lebonyolítása      

  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel 
szembeni teljesítménykövetelmények 2010. március 1-ig történő kidolgozásáról és 
a jegyző részére írásos dokumentumok formájában történő átadásáról, 

- a jegyző teljesítményértékelését 2011. március 1-ig végezze el, és arról a 
Képviselő-testületet legkésőbb 2011. március 31-ig tájékoztassa, 

- a jegyzővel – többi köztisztviselőt érintő – teljesítményértékeléssel kapcsolatos 
feladatokat végeztesse el. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. 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: 2010. február 9. 

 
Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén a nyílt ülést berekesztem, és zárt ülést 
rendelek el. 
 

Kmf. 
 

Dusnoki Csaba         dr. Botykai János 
polgármester         jegyző 


