
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 4-én tartott rendkívüli 
képviselő-testületi ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme 
 
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 lévők képviselők:  Járdi József 
   Nagy Jenő Zoltán 
   Szabó László 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 8 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja. 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 
 
 

N A P I R E N D  
 
1.) Szennyvízcsatornázás pályázat KEOP-1.2.0./B. pályázati kiírásban  
 
 
1. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Szennyvízcsatornázás pályázat KEOP-1.2.0./B. pályázati kiírásban 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Szennyvízcsatornázás tárgyában már múlthéten beszélgettünk, 
és akkor itt volt a kivitelező, tervező, környezeti hatástanulmány készítő cég dolgozói. 
Meghallgattuk őket, majd levontuk a következtetéseket. A beszélgetés végén abba maradtunk, 
hogy árajánlatot kérünk a terv elkészítésére és az elvi engedélyt. Az árajánlatok elkészültek, 
ahogy azt a határozat-tervezetben láthatják a képviselő-testületi tagok. A B.) pont tartalmazza 
a kedvezményezett árakat.  
 
Kocsis Károlyné képviselő: Ez a 9.937.500,- Ft ez nem egy olyan hatalmas összeg, de a 
bizonytalanságot tekintve, ennek a pályázatnak a benyújtása óriási hazárdírozás önmagunkkal 
szemben. Nincs kapcsolatunk. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Azért látom, hogy érzékeli a képviselő-testület, hogy ha 
nincsenek kapcsolataink, akkor nagy esélyünk nincs ennek a pályázatnak az elnyerésében. 
Ebben a pályázatban látok kétségeket. Mi van akkor, ha most csak 10 millió Ft-ba került, de 
majd ha továbbmegyünk, megint újabb 10 millió Ft-ot kell befizetnünk. Nagyon sok a 
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bizonytalansági tényező. Ebben az ügyben nem tudok támpontot adni, én sem tudom, hogy mi 
lenne a jobb.  
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Azt kellene 
végiggondolni, hogy van-e arra kapacitás, hogy a lakosság több százezer forintot a 
csatornázásra kifizessen. Nem tudom, hogy fel kell-e vállalni egy olyan terhet, aminek nem 
látjuk a végét.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Ezt a csatornázást meg kell majd oldani valamikor, mert 
tulajdonképpen egy biológiai bombán ülünk. Egyenlőre, most nem szabad döntenünk. A 
szennyvízcsatornázás problémáját természetesen meg kell oldanunk, de úgy gondolom nem 
most. 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Szeretném megkérdezni, hogy – 
Uszódon érdekelt vagyok – ott valamit elkezdtek, azt nem tudom, hogy hol, mit? Ők a 
második forduló előtt vannak? Nem tudom, hogy polgármester úr erről mit tud. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az első fordulót a tervezésre megnyerték. A tervezés az arról 
szólt, hogy több tervet találtak ki, és most ki kell választani azt a tervet, amelyik a 
leggazdaságosabb. Jelenleg a Minisztériumba járnak föl, az miatt, hogy szükséges-e az egész 
falut egyszerre csatornázni. A hatóság azt válaszolta erre, hogy 2-3 héten belül végleges 
választ fognak erre mondani. Ők most járnak ott, amit nekünk az első forduló előtt meg kell, 
hogy csináljunk, amit legkésőbb a beadás előtt október 15-e előtt kell, hogy elkészítsünk. 
Tehát mi 5 hónap alatt tegyük meg azt, amit Uszód vagy Kalocsa már két éve tesz. Vagy 
mondjuk megnyerték ezt a pályázatot már tavaly, így egy éve csinálják azt, amire nekünk 5 
hónapunk van. Tehát én az időt látom a legveszélyesebbnek, hogy egy minőségi munkát, ki 
lehet-e 5 hónap alatt dolgozni. Hiába van mögöttünk egy óriási támogatás, ha nincs minőségi 
munka és nincs gazdaságosság.    
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Én azt gondolom, hogy nagyon a politikai 
dolgokra helyeztük a hangsúlyt jelen esetben. Azt gondolom, hogy ha az UNIOS előírás él, és 
azt mondják, hogy ezt egy bizonyos időpontig meg kell tenni, akkor meg is fogják adni rá a 
lehetőséget. Biztos vagyok benne olyat nem fognak csinálni, hogy van rá előírás, lehetőséget 
pedig nem biztosítanak. Persze a politikai környezet sem olyan amilyennek lennie kellene, de 
nem ez a döntő. A másik dolog meg az, hogy egy csomó olyan tervet meg hatástanulmányt 
kell beszereznünk, ami egyáltalán nem biztos, hogy egy másik jellegű pályázatnál fel tudjuk 
használni. Ebben az esetben pedig óriási a rizikó.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Azt szeretném, ha mindenki elmondaná a véleményét, mert 
lehet, hogy abból fog eredmény, döntés születni. 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: A lakosságnak milyen %- ban kell 
beszállnia? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Olyan 200-300 ezer összegben. Azt nem szeretném, hogy 
elindulunk, és majd negyed úton megállunk. A fél munka nem munka. Akkor vagy csináljuk 
végig, vagy ne is kezdjünk hozzá. Ha csak a szemétszállítást nézzük, több százan nem fizetik 
negyedévente a 4000,- Ft-ot, nem havonta a 3000- Ft-ot. Az ivóvízzel mi lesz? Jó dolog az ha 
van csatorna, de ezt nagyon meg kell gondolni.  
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Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Csak két gondolat. Igen, 
én is azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy vajon majd a lakosság nagy része, hogyan 
viszonyul majd a csatornadíj fizetéséhez, ha a szemétszállítási díj fizetésével is gondok 
vannak. Szerintem a csatornadíj esetében is ez lenne. Elképzelhető-e az, hogy ha valamilyen 
ok folytán nem lesz szennyvízcsatorna a megadott határidőig, akkor ez után valami büntetést 
kell fizetnie az önkormányzatnak? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Erre most nem tudok mit mondani. Ilyenről egyenlőre nem 
tudok. De még mindig nem beszéltünk Szelidről. Én nem kezelném külön a 
szennyvízcsatornázás tárgyában Szelidi-tavat. Ezt együtt kell megvalósítani. Ha azt várjuk, 
hogy az állam támogassa, akkor az életbe nem fogjuk tudni megoldani. Lehet, hogy a Szelidi 
–tónak fontosabb lenne a szennyvízcsatornázás, mint Dunapatajnak.  
 
Kothencz József képviselő: Tele vagyunk kétséggel. Így én sem mernék belevágni. Nem 
merném azt mondani, hogy akkor most fogjunk hozzá. Miért is akarunk most hozzáfogni!? 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Nagyon sok érv szól a csatornázás ellen. A szennyvízcsatornázás 
ügye – amennyiben úgy döntünk, hogy nem vágunk bele – természetesen nem jelenti azt, 
hogy ezzel lezártuk a dolgot és nem lesz. Lesz még rá lehetőség. De úgy gondolom, hogy nem 
ebben az időszakban kell elkezdeni.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az a határozat-
tervezet A.) pontját elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 41/2010. határozat 
 
Tárgy: Szennyvízcsatornázás pályázat KEOP-1.2.0/B pályázati kiírásban 
  

H a t á r o z a t  
 

A képviselő-testület megtárgyalta a KEOP- 1.2.0/B pályázati kiírása alapján a 
szennyvízcsatornázás lehetőségét, és az alábbiakat állapítja meg. 

 
A jelenlegi besorolási kategóriák alapján, Dunapataj Nagyközség a lakott belterületére 
csak önállóan tud pályázatot benyújtani.  

 
A jelen pályázati kiírás nem támogatja az ivóvízzel el nem látott utcarészeket, a 
külterületi és az üdülőterületi szennyvízcsatorna hálózatot és tisztítást. 

 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

 
Nem köt szerződést, az ajánlatot adó K&Z Horizontál Kft- vel, ÖKO Zrt- vel, és az 
L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft- vel, mert fenntartja azon álláspontját, hogy 
amennyiben környezeti hatásvizsgálat szükséges, úgy a pályázati határidő 
(2010.10.15.) nem tartható, illetve a kormányzati ciklusnak megfelelő pályázati 
kiíráson kíván csak részt venni. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: 2010. május 15. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
Öko Zrt-t, 
K&Z Horizontál Kft-t, 
L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft-t, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásárét felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. május 19. 
 

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

Kmf. 
 
 

Dusnoki Csaba         dr. Botykai János  
polgármester          jegyző 
 

 
 
 
 

 


