
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 7-én tartott rendkívüli 
képviselő-testületi ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Gyuricza László, Kocsis Károlyné, Kothencz József, Nagy Gyula, Schill 

Tamás, Szabó László, Szamosközy Tamás képviselők 
 Dusnoki Csaba polgármester 
 dr. Botykai János jegyző 
 
Távol lévők képviselők:  dr. Iván Katalin 
   Járdi József 
   Kiss István 
   Nagy Jenő Zoltán 
    
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.) A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett „Helyi turisztikai 
 vonzerők fejlesztését célzó beruházásokhoz” elnevezésű pályázati ablak keretében 
 „Dunapataj – Szelid üdülőterületen kalandpark építése” című pályázat benyújtása 
 
2.) Szelidi – tó part menti térköves sétány építése  
 
 
1. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett „Helyi turisztikai 
 vonzerők fejlesztését célzó beruházásokhoz” elnevezésű pályázati ablak keretében 
 „Dunapataj – Szelid üdülőterületen kalandpark építése” című pályázat benyújtása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy van egy 
pályázati lehetőség, ugyanis a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány pályázatot hirdet, 
helyi turisztikai vonzerők fejlesztését célzó beruházásokra vonatkozóan. Amennyiben a 
pályázat benyújtásra kerül, lehetőség lenne Dunapataj- Szelid üdülőterületen - a tó 
megközelítését szolgáló gyalogút mellett - a 4086/23 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon 
kalandpark kiépítésére. A támogatás mértéke 65%, így az önkormányzatnak 35%-ot kellene 
saját forrásból biztosítania. Az így elnyerhető támogatás maximális összege 19,5 millió Ft. A 
pályázat benyújtásának határideje 2010. május 15.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázat benyújtását. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
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A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 42/2010. határozat 
 
Tárgy: A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett „Helyi turisztikai 
  vonzerők fejlesztését célzó beruházásokhoz” elnevezésű pályázati ablak keretében 
  „Dunapataj – Szelid üdülőterületen kalandpark építése” című pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett „Helyi turisztikai 
vonzerők fejlesztését célzó beruházásokhoz” elnevezésű pályázati ablakra 
„Dunapataj – Szelid üdülőterületen kalandpark építése” címmel. 

 
A pályázat teljes költsége áfával együtt:   13.643.236,-Ft 
Az igényelt támogatás összege (65 %):       8.868.103,-Ft 
Az önkormányzati önerő összege (35 %):      4.775.133,-Ft 

 
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 4.775.133,-Ft önrészt a 2010. évi 
költségvetésben, a „Turisztikai fejlesztés pályázati önrésze” terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges további intézkedéseket tegye meg. 

 
2.) Amennyiben a pályázatot nem támogatja a Duna-Mecsek Területfejlesztési 

Alapítvány, Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
támogatás nélkül is megvalósítja a kalandpark építését teljes mértékben 
önkormányzati önerőből, mely önerőt 13.643.236,- Ft-ot a képviselő-testület a 
2010. évi „turisztikai fejlesztés pályázati önrésze” terhére biztosítja. 

 
3.) A képviselő-testület a 21/2010. és a 22/2010. számú határozatait hatályon kívül 

helyezi, mivel az a kalandpark építésére is közbeszerzési eljárás lefolytatását 
kezdeményezte, de az a jelen projekt (ami az eredeti pályázattól eltérő tartalmú és 
összegű) megvalósítása során nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. 

 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2010. május 15. 
  A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
  polgármestert, 
  jegyzőt, 
  igazgatási előadót (pályázatkezelés), 
  aljegyzőt, 
  műszaki előadót, 
  pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
  A kivonat kiadásáért felelős: 
  dr. Botykai János jegyző 
  Határidő: 2010. május 22. 
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2. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Szelidi – tó part menti térköves sétány építése 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A kalandpark kialakításával egy időben szeretnénk egy sétányt, 
gyalogutat építeni, a Szelidi-tó strandján, 700 m hosszúságban. A sétány a „Szittyó tértől” a 
Tisza Füszért tóparti betonozott bejáratáig kerülne kiépítésre. A sétány kiépítésére külön 
határozatot kell elfogadnia a képviselő-testületnek, hiszen erre is fedezetet kell biztosítanunk. 
A kivitelezés bekerülési költsége 9.998.760,- Ft. Úgy gondolom, hogy a sétány kialakítása 
szükséges lenne. Ismertetem a határozat-tervezetet. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 43/2010. határozat 
 
Tárgy: Szelidi-tó part menti térköve sétány építése 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunapataj- Szelidi-tó 
strandján térkőből gyalogutat épít, mintegy 700 m hosszúságban, illetve 1,5 m 
szélességben. A sétány kialakítása a Szittyó tértől (IV. Kaputól) a Tisza Füszért 
tóparti betonozott bejáratáig kerül megépítésre. 
 
A kivitelezés bekerülési költsége bruttó: 9.998.760,- Ft 
 
A képviselő-testület pályázati lehetőség hiányában a fedezetet az alábbiak szerint 
biztosítja: 
 
 2010. évi költségvetésben a „Turisztikai fejlesztés pályázat önrésze” jogcímén 
 betervezett 20.736 e Ft előirányzat terhére:  7.093 e Ft-ot 
 2010. évi általános tartalék terhére:   2.906 e Ft-ot 
 
 Sétány építésre összesen:    9.999 e Ft. 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen ajánlatot és szükség 
szerint folytassa le a tárgyalásokat és kösse meg a kivitelezési szerződést ezen 
összeghatáron belül az összességében legjobb ajánlatot tevővel, majd tájékoztassa a 
képviselő-testületet. 
 
A kiviteli munkák befizetési ideje: 2010. június 18. 
 

  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2010. május 15. 
  A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
  polgármestert, 
  jegyzőt, 
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  pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
  A kivonat kiadásáért felelős: 
  dr. Botykai János jegyző 
  Határidő: 2010. május 22. 
 
Tárgy: Dunapataj, Ordasi út 27. szám alatti ingatlan egyesületi használata 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, még van egy megbeszélni valónk. 
Döntenünk kell a volt óvoda, Ordasi út 27. szám alatti önkormányzati ingatlan sorsáról. Két 
egyesület szeretné bérbe venni ennek az ingatlannak bizonyos helyiségeit. Ez a két egyesület 
a Dunapataji Nyugdíjas Klub Egyesület, illetve a Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület. 
Székhely szerinti helyiségként szeretné használatba venni a Dunapataji Nyugdíjas Klub 
egyesülete, a Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület pedig használati jogot kért. Tehát a két 
egyesület meg tudna osztozni ezen az épületen. Úgy gondolom – mivel pénzért nem adhatjuk 
ki ezt az ingatlant – így megfelelő lenne, ha ezt a két egyesület használatába bocsátanánk, és 
helyiségként biztosítanánk számukra az épületet. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a szóbeli előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a következő ülésre elő kell terjeszteni a használati 
szerződéseket, amelyet megtárgyal. 

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

Kmf. 
Dusnoki Csaba  dr. Botykai János 
polgármester  jegyző 


