
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott 
képviselő-testületi ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin, 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 
 
Távol lévők képviselők:  Járdi József 
 
Meghívottak: Bosznayné dr. Rákóczy Rozália külsős bizottsági tag 
 Gyurita Zoltán mb. adócsoport vezető 
 Kolozsváriné Gózon Judit aljegyző 
 Sztojanovics Istvánné gazdasági és pénzügyi csoportvezető 
 Walter Katalin mb. intézményvezető (DTI)    
    
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 11 fő, ismerteti a napirendet. Javaslatot tesz az egyebek napirendi pont 
kiegészítésére: helyiségbérletről szóló kérelmek tárgyában. Majd az ülést megnyitja. 
 
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.) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról 
 
3.) Adóügyi munka értékelése 
 
4.) Egyebek: 
  - Az idegenforgalmi adó bevezetéséről és mértékéről szóló 21/2007.(XII.17.) 

rendelet módosítása  
  -   A lakások bérletéről szóló 7/2006.(V.08.) számú rendelet módosítása 
  -  Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) számú 
   rendelet módosítása 
  -  A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratának (3. sz. 

melléklet) módosítása 
  -   Dunapataj- Szelid 4083/4 hrsz-ú ingatlan szállásdíjának megállapítása 
  -  Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és az önállóan működő 
     költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 
     szóló megállapodások módosítása 
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  -   Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 
  -   Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
  -   TÁMOP-3.2.4/08/1 számú pályázattal kapcsolatos előterjesztés 
  -  Dunapataj, Ordasi út 9/A. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásával 
   kapcsolatos pályázati kiírás 
  -   Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
  -   M04 Kft. bérleti szerződése 
  - Helyiségbérletről szóló előterjesztés megtárgyalása 
  
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: Mint látják a Polgármesteri Hivatal felújítása folyamatos. 1 
hónappal ezelőtt még a kopácsolásokat hallottuk a fejünk felett, mára már elkészült a tető és 
jelenleg a csatornázási műveletek zajlanak, várhatóan a mai napon el is készül. Ezt követően a 
kisépület felújítása következik, majd a nyílászárók cseréje, térkő burkolat, szigetelés és a 
homlokzat felújítása. Jövő hétfőtől átmenetileg a pénzügyi csoport felköltözik ide a nagy 
tanácsterembe, így a pénzügyi ügyintézés is itt fog zajlani. Úgy gondolom, hogy ez a felújítás 
egy jó hónapot is igénybe vehet. Addig, amíg a felújítási munkálatok be nem fejeződnek, 
addig a munkatársaktól, képviselőktől, a lakosságtól türelmet kérek. A Művelődési Ház 
felújítása is megkezdődött, a mai napon készül el az alapozó beton. A vizes blokk helyisége 
teljesen porig lett rombolva. Az építési munka elméletileg jövő héttől fog megindulni, és nagy 
valószínűséggel június közepére fog elkészülni. A ballagás ideje alatt az előteret, a presszót és 
egyéb helyiséget használni nem lehet, csak a két oldalajtót, hiszen ott az építési munkálatok 
fognak zajlani. 
A Szelidi-tavon megindult a sétány térkövezése. A legolcsóbb és a legjobb ajánlatot tevőt 
választottuk ki kivitelezőnek. Három vállalkozót jelöltük ki, hogy elkészüljön ezen rövid idő 
alatt. Az egyik a Generál Kft., mint fővállalkozó, Benke Csaba, mint kőműves vállalkozó, 
valamint a Putyora Dénes által vezetett földmunkákkal kapcsolatos cég.  A térköves sétány 
várhatóan június 18-20-ra fog elkészülni. 
A kalandparkkal kapcsolatban megjegyezném, hogy a megrendelés elkészült és el is küldtük, 
elméletileg június 15-30 között várhatóan a kalandparkunk felépül, kültéri mászó fallal, egy 
sodronycsúszdával, egy függőhíddal és trandbulinnal, valamint egy kötélmászó toronnyal. 
Ahogy elkészül természetesen használatba vehetik a látogatók, szakszemélyzettel. Egyenlőre 
díjmentesen, mivel a képviselő-testület még nem döntött róla. Ami már biztos, hogy egész 
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nap nem tudjuk majd üzemeltetni ezt a parkot, mert mint már említettem, szakszemélyzetre 
lesz szükség. Úgy gondolom, hogy a strand üzemeltetése alatt ki kell majd találni egy 
nyitvatartási időt. Az én véleményem az, hogy kb. 8 órában tudjuk majd üzemeltetni ezt a 
parkot. A személyeknek a képzése is a jövő, vagy az utána következő héten kezdődik majd 
meg. Reményeink szerint balesetmentesen fogják majd használatba venni a strandolók ezeket 
az eszközöket. 
 
Átruházott hatáskörben lakásbérleti szerződést módosítottam a Dunapataj, Vasút utca 2. szám 
alatti lakás bérlőjével, Biacsi Lászlóval, amely szerződés 2011. május 31-ig került 
meghosszabbításra.  
Átruházott hatáskörben 102.000,- Ft átmeneti segélyt biztosítottam 7 személynek, rendkívüli 
élethelyzetre való tekintettel. Közülük egy főnek (tartósan beteg gyermeknek) jelentősebb 
összeg került kiosztásra.  
2010. április 28-án egy nap szabadságot vettem ki.  
Továbbá a 2010. évi költségvetési rendeletünk alapján, a benne jóváhagyott előirányzatok 
között átcsoportosítást engedélyeztem a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény részére, 
fürdőstrand üzemeltetésre 145.000,- Ft-ot. Egy új pénztár került felállításra és ez talán a mai 
napon teljes mértékben el is fog készülni. 
Mivel a rendőreink nagyon éberek és ügyesek voltak, kézre kerítették a Szelidi tolvajokat, a 4 
gyanúsított tanúvallomást tett és előzetes letartóztatásban vannak a Kecskeméti fogdában. Így 
mind a három kollegát 65.000,- Ft-os jutalomban részesítettem. 
Rengeteg horgászbot lefoglalásra került, több száz darab. 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 
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: Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
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Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést. Köszönöm a hivatal és Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény munkáját. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: 2010. első negyedéves értékelése megtörtént, és 
ahogy azt hallottuk, olyan kirívó eset nem merült fel, ami veszélyeztetné a maradék ¾ évet. 
Összességében a mi bizottságunk az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő- testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az előterjesztést határozathozatal nélkül 
elfogadta. 
 
3.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Adóügyi munka értékelése 
 
Előterjesztő: mb. adócsoport vezető 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mielőtt átadnám a szót a megbízott adócsoport vezetőnek, hogy 
a beszámolóját egészítse ki, szeretnék egy-két gondolatot kiemelni. Érdekességként említhető, 
hogy építmény utáni idegenforgalmi adót, 1089 nyaraló után szedtünk be a tavalyi évben. Az 
idei évben 40 db nyaralóval több idegenforgalmi adó került beszedésre. Azt persze mindenki 
tudja, hogy a tavalyi évben nem épült 40 üdülő a Szelidi-tavon. Ennek az az oka, hogy mikor 
a zsákosztásos szemétszállítás megkezdődött, jöttek a szemetes zsákokért a tulajdonosok, így 
kiderült a lista hiányos volt. Tehát adót nem fizetett egy –két személy, de a szemeteszsákot 
igényelték volna. Innentől kezdve tudtuk ezt a helyzetet realizálni. Így a szemetes zsákoknak 
köszönhetően 40 db ingatlannal bővült az adófizetők száma. Eddig ugyanis nem fizettek ezek 
a személyek adót, csak a szemeteszsákot kértek.  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Először a csoportvezetőt kérném meg, ha van kiegészítése, akkor 
tegye meg. 
 
Gyurita Zoltán mb. adócsoport vezető: A kiegészítés lehetőségével nem szeretnék élni, csupán 
annyi mondandóm lenne, hogy folyamatosan érkeznek be hozzánk az iparűzési adó 
bevallások és ezeknek a feldolgozását megkezdtük, de idén már nem fogunk határozatokat 
nyomtatni, mivel szeptembertől már az APEH –hez kell a befizetéseket elvégezni. Viszont 
jelzem az adófizetők felé, hogy az adóbevallások beérkezésének a határideje május 31.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Mindenféleképpen kihasználtuk a zsákosztás szerepét, de számos 
egyéb feltáró jellegű, illetve 5 évig visszamenőleges adóbehajtás is szerepel ebben a plusz 40 
épülettételben. Tehát mindenféleképpen az adóellenőrzés javulása is véghezvihető. 2009. 
évben 207 adózó tett bevallást, az idei évben – tudjuk nagyon jól, hogy a határidő május 31. – 
az eddig beérkezett bevallások alapján 3 esetben tudok beszámolni arról, hogy befizetéssel 
fog még jelentkezni az adózó felénk, mivel az adóelőlege kevesebb volt, mint a teljesítménye 
utáni adózás.  Jelentős lesz az adóelőleg túlfizetés miatt a visszautalási igény is.  
Ennyi kiegészítés mellett kérem és javaslom a beszámoló elfogadását.  
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Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen a jegyző úr kiegészítését. Megkérdezem a 
képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
4.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Tárgy: Az idegenforgalmi adó bevezetéséről és mértékéről szóló 21/2007. (XII.17.) számú 
  önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak, hogy ismertesse az rendelet-
tervezetet. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Tulajdonképpen az önkormányzati rendelet tudomásul veszi azt a 
jogszabályi változást, miután a vendégéjszaka utáni mentességi kör csökkent, tehát a 70. 
életévüket betöltöttek ez után a vendégéjszaka megfizetésének kötelezettsége alól nem bírnak 
mentességgel, így nekik az eltöltött vendégéjszaka után 250,- Ft-ot meg kell, hogy fizessenek. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-
módosítást elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2010.(V.27.) számú önkormányzati rendelete az  

idegenforgalmi adó bevezetéséről és mértékéről szóló 
21/2007.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a 2003. évi XCII törvény előírásaira 
és a 1990. évi C. törvény változására tekintettel az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet 4.§ (1) bekezdése a) pontjának szövegéből a „továbbá 70. életévét betöltött” 
szövegrész hatályát veszti. 
 
(A 4.§ (1) bekezdése az alábbi szöveggel marad hatályban: (1.§ (1) bekezdés a.) pontja 
szerinti a „Tartózkodás utáni idegenforgalmi”adókötelezettség alól mentes 
 
 - a 18. életévét be nem töltött magánszemély;) 
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2.§ 
 

Vegyes és Záró rendelkezések  
 
(1) Ez a rendelet 2010. június 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell 
alkalmazni. 
 
Dunapataj, 2010. május 11. 
 
Dusnoki Csaba sk. Dr. Botykai János sk. 
polgármester jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2010. május 27-én megtörtént. 
  Dr. Botykai János sk. 
  jegyző 
                                                                                                
 
Tárgy: A lakások bérletéről szóló 7/2006.(V.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak, hogy ismertesse a rendelet-
módosítást. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Ahogy az előterjesztés is taglalja, ma Magyarországon közel 
40.000 állampolgárnak nincs állandó lakcíme, de tartózkodási helye igen. Ezt a jogsértő 
állapotot kívánja orvosolni ez az előterjesztés. Eddig az önkormányzati rendelet megtiltotta, 
hogy a bérlő állandó lakóhelyet létesítsen ezeken a bérleményeken. Tehát azt szeretnénk 
elérni, hogy a bérlő létesíthessen lakcímet a bérelt ingatlanokra. A polgármester joga továbbra 
is biztosítva lesz, hogy szükség esetén „fiktívvé” nyilvánítását kérje a lakcímnek a helyi 
jegyzőnél. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-
módosítást elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2010.(V.27.) számú önkormányzati rendelete a 

lakások bérletéről szóló 7/2006.(V.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§ 

A rendelet 22.§. (1) bekezdés második mondata hatályát veszti. 
 

2.§ 
Vegyes és záró rendelkezések 
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(1) Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba. 
 
Dunapataj, 2010. május 11. 
 
 
Dusnoki Csaba sk. Dr. Botykai János sk. 
polgármester jegyző 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2010. május 27- én megtörtént. 
  Dr. Botykai János sk. 
  jegyző 
 
Tárgy: Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) számú 
  önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Botykai János jegyző: A rendelet-tervezet alapján részben jogszabályváltozásról, részben 
pedig belső ellenőrzési eredményként került sor a rendelet módosítására. Ismertetem az 
előterjesztést. 
 
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 
12/2010.(V. 27.) számú önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§. 
 
A Rendelet 15.§- a jelenlegi szövege hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Általános szabályok 
 
(1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül 

biztosítja: 

a.) étkeztetést, 
b.) házi segítségnyújtást, 
c.) nappali ellátást 

(2) Az (1) bekezdés a.) b.) c.) pontja szerinti ellátásokat az önkormányzat a Gondozási 
Központ keretében biztosítja. 
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(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás intézményi térítési díját a Képviselő-
testület külön rendeletben állapítja meg. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti ellátások iránti kérelmet és mellékleteit (jövedelemigazolásokat) 
– helyi önkormányzati rendelet alapján a Gondozási Központ Vezetőjéhez kell benyújtani, 
aki megállapítja a fizetendő térítési díj összegét, és erről értesíti a kérelmezőt. 

(5) Az (1) bekezdés a.) b.) c.) pontja szerinti szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat 
(nem teljes összegű térítési díj) a Gondozási Központ Vezetője állapítja meg az Szt.116.§- 
ában foglaltak alapján. 

(6) Kérelmező számára kedvezőtlen döntés esetén 8 napon belül az Ügyrendi és Szociális 
Bizottsághoz fordulhat az Szt.115.§.(4) bekezdésében foglaltak szerint, aki határozattal 
dönt. 

(7) A térítési díj mérséklése iránti kérelmek ügyében az Ügyrendi és Szociális Bizottság dönt. 
  

2.§. 
 

      Étkeztetés 
  (1) A Rendelet 16.§. (3) bekezdése c.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
  (személyes gondoskodás keretében nyújtott étkeztetés igénybevételére jogosult) 
   c. ) az Szt.37/A .§-a helyébe  37/B.§.lép 

              (2) A rendelet 16.§.(3) bek. d.)pontja  hatályát veszti és a helyébe  az alábbi rendelkezés 
       lép:  

d.) reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de semmilyen rendszeres pénzellátásban 
nem részesülő személy. 

A R.16.§.(4) bekezdése hatályát veszti. 
Az (5) bekezdés sorszámozása (4) –re változik. 

 
 

3.§. 
 

Házi segítségnyújtás 
 
A Rendelet 17.§.(7) –(8) bekezdése hatályát veszti.(3/2008.(II.16.) sz. rendelet ingyenessé 
tette az ebéd kiszállítást.) 
 

4.§. 
 
A Rendelet 18.§.(1) bekezdésében lévő „Idősek Klubja” megnevezés hatályát veszti, helyébe 
a „Gondozási Központ „ megnevezés lép. 
 

5.§. 
 
Ez a rendelet 2010. június 1-én lép hatályba. 
 
 
Dunapataj,2010.május 14. 
 
Dusnoki Csaba sk.       dr. Botykai János sk. 
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 polgármester         jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2010. május 27- én megtörtént. 
 
 
         dr. Botykai János sk. 
         jegyző 
 
Tárgy: A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak, hogy ismertesse az 
előterjesztéseket. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Az előterjesztés két pontban tartalmaz módosítást, az egyik az 
alapító okirat olyan jellegű módosítása, amiben még tevékenységként nem szereplő 
tevékenységet veszünk föl, illetve a második esetben pedig egy új szolgáltatás díj tételének 
meghatározása van. A fentiek alapján a határozat-tervezetben ehhez a többlettevékenységhez 
épületet is kell biztosítanunk, és az alapító okiratban feltüntetjük, azokat az ingatlanokat, amik 
eddig nem szerepeltek. A határozat- tervezet második pontjában, pedig a mosodai szolgáltatás 
díját kérjük elfogadni, ami 200,- Ft/kg +Áfa. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Természetesen az első rész szükséges, hogy jogszabály szerint 
működjünk. A második résznél pedig tudjuk, hogy eddig rengeteg mosási tevékenységet 
bérbe végeztünk el. A tavalyi évben elkezdtük és az idei évben ezt folytatni szeretnénk, hogy 
nem csak az intézménynek, hanem a szabad kapacitása terhére az intézmény vállalkozási 
szektort kíván megszólítani. Természetesen az árat úgy alakították ki, hogy valamilyen szintű 
csekély nyereség is van rajta és figyelembe vették a kalocsai mosoda árakat is. Ezen ár alatt 
próbáljuk a helyi vállalkozóknak a mosatási lehetőséget biztosítani. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy határozat-tervezeteket elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 44/2010. határozat 
 
Tárgy: A Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratával kapcsolatos előterjesztést és a 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény alapító okiratában szereplő ingatlanok 
listáját az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Intézmény használatába adott ingatlanok listájából kivezetésre kerül:  
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Helyrajzi 
szám 

Ingatlan megnevezése Átadáskori  
nyilvántartott bruttó 

 érték 
4515 Csepegi üdülő épületei + 3 db faház+telefon 12.030.000 

 - bérbeadással hasznosul -  
 
 Az Intézmény használatába adott ingatlanok listájába bevezetésre kerül: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az alapító okirat 2. számú melléklete hatályát veszti (kiegészítő tevékenység) és ezzel 
egy időben a 3. számú melléklet jelölése 2. számú melléklet jelölésre változik. 

 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
  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: 2010. június 11. 
 
Szám: 45/2010. határozat 
 
Tárgy: Mosodai szolgáltatás díjának megállapítása intézményi (DTI) kezdeményezésre 

 
H a t á r o z a t  

 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a mosodai szolgáltatás 

díjáról szóló intézményi előterjesztést, amely alapján a mosodai szolgáltatás díját 
2010. évre az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
 Mosodai szolgáltatás díja:  200,- Ft/kg + Áfa 
 
 A Dunapataji Településgazdálkodási Intézménynek elsősorban az általa működtetett 

egységei részére kell elvégeznie a mosodai tevékenységet, de a fennmaradó szabad 
kapacitás erejéig vállalhat külső megrendeléseket is. 

  

Helyrajzi 
szám 

Ingatlan megnevezése Átadáskori  
nyilvántartott bruttó 

 érték 
2403-2404 Ordasi u. 27. (volt óvoda + lakás) 12.774.227,.Ft 

1 Műhely 904.587,-Ft 
1 Szín 1.053.783,-Ft 

87/6 Ordasi u.24-3 (Béke téri boltok)  4.000.000,-Ft 
87/4 ÖNO Ordasi u. 24. 19.180.257,-Ft 
2612 Ipartelep Ordasi u. 103. 1.387.170,-Ft 

1330/1 Művelődési Ház 19.575.049,-Ft 
4083/4 Szakszervezeti üdülő 1.700.000,-Ft 

1 Tűzoltó szertár 470.000,-Ft 
2113/1 Beépítetlen terület 128.100,-Ft 
2112 Beépítetlen terület 80.400,-Ft 

10 Játszótér (béke tér) 7.493.753,-Ft 
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 A képviselő-testület felhívja az intézményvezetőt az új tevékenység működési 
engedélyezéséhez szükséges eljárás kezdeményezésére. 

 
  Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezető 
  Határidő: 2010. június 1. (folyamatos)   
  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: 2010. június 11. 
 
Tárgy: Dunapataj- Szelid 4083/4 hrsz-ú ingatlan szállásdíjának megállapítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ugye emlékszik a képviselő-testület, hogy az előző testületi 
ülésen a Dunapataj- Szelid 4083/4 hrsz-ú területet átadtuk a Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézménynek használatra, szálláshely, szolgáltatásbővítés céljából. A 
határozat-tervezetben a szállásdíjakat szeretnénk meghatározni, ami természetesen ugyanaz, 
mint a Holdfény tábor faházainak az árai. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 46/2010. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj- Szelid 4083/4 hrsz-ú ingatlan szállásdíjának megállapítása 
 

H a t á r o z a t  
 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi (DTI) 
 előterjesztést  és úgy döntött, hogy 2010. évre az alábbiak szerint állapítja meg a 
 4083/4 hrsz-ú egykori szakszervezeti üdülő ingatlan szállásdíját valamint a parkolási 
 díját. Az áfa összege a mindenkori ÁFA tv- nek megfelelően kerülnek figyelembe 
 vételre (jelenleg a szállásdíj 18%, a parkolási díj 25%.) 
 
 Szállásdíj:  
 
 Felnőtt    1.907,- Ft/éjszaka/fő (áfával növelten bruttó 2.250,- Ft) 
      + 250,- Ft idegenforgalmi adó 
 
 Gyerek (14 éves korig) 1.356,- Ft/éjszaka/fő (áfával növelten bruttó 1.600,- Ft) 
 
 
 Parkolási díj: 
 Személyautó    240,- Ft/nap (áfával növelten bruttó 300,- Ft) 
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 Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője 
 Határidő: 2010. december 31. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét, 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 11. 
 
 
Tárgy: Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és az önállóan működő 
 költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
 megállapodások módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak, hogy a határozat-tervezetet 
ismertese. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Egy konkrét változás egy miatt a gyakorlat megelőzte a 
szabályozást. De vállaltuk, hogy a következő testületi ülésre a jelenleg hatályos 
megállapodásunkat módosítjuk. Nem kívánom a megállapodás részleteit ismertetni, még a 
kiegészítés rendjében sem, úgy gondolom, hogy összefoglalóan annyit azonban kiemelhetünk, 
hogy a közös munkánkat egyértelműen meg fogja könnyíteni, hiszen tovább szabályoztuk, 
igyekeztünk egyértelműbbé tenni, hogy mi a feladata egy önállóan működő és gazdálkodó és 
az önállóan működő intézményeknek a költségvetés tekintetében. Természetesen nem 
hagytuk figyelmen kívül azt sem, hogy az Államháztartási tv. módosult, új kormányrendelet 
jött létre az államháztartás rendjének működéséről, illetve a tervszerű gazdálkodással 
kapcsolatban további tényeknek kell, hogy megfeleljünk. A belső szabályzatainkat át fogjuk 
tekinteni és a két intézményt is kérem, hogy tegye meg. Egyebekben kérem a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A mi bizottságunk is foglalkozott ezzel a 
napirendi ponttal és van egy kiegészítő javaslata, hogy 2010. június 30-ig az 
intézményvezetők készítsék el a megállapodás egyes pontjainál meghatározott vezetői belső 
intézkedéseket. 
 
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: 47/2010. határozat 
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Tárgy: Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és az önállóan működő 
 költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
 megállapodások módosítása  

H a t á r o z a t  
 

1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 
és a Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 
között, a „gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás” 
tárgyában  megkötött megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az abban 
foglaltak  alapján a határozat-tervezet 1. számú mellékletében szereplő 
módosításokkal – egységes szerkezetben hagyja jóvá. 
 

2. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 
és a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény között a „gazdálkodással 
kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás” tárgyában megkötött 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az abban foglaltak alapján a 
határozat-tervezet 2. számú mellékletében szereplő módosításokkal – egységes 
szerkezetben hagyja jóvá. 

 
3. A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, hogy az 

intézményvezetők 2010. június 30-ig készítsék el a megállapodások egyes 
pontjairól meghatározott vezetői belső intézkedéseket. 
 
 

 Felelős: polgármester, intézményvezetők 
 Határidő: folyamatos 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 Duna-menti Közoktatási Társulás igazgatóját, 
 Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét, 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 11. 
 
 
Tárgy: A 2009. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának átfogó értékelése 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést. Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Tulajdonképpen a polgármester úr itt is számba vette a 
kormányrendelet kötelezően előterjesztendő vázlata alapján az előterjesztést, így csupán én is 
csak arra szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az iskolába járással kapcsolatosan egyre 
szélesedik az a kör, akik nem látogatják az iskolát, intézményt. Ebből levonható az a 
messzemenő következtetést, hogy a jog és a jogalkotást alkalmazó csak akkor lát el jó 
munkát, ha a család részéről is megfelelő aktivitást tapasztal. De úgy tűnik, hogy egyre 



14 
 

erélytelenebbek azok az intézményi intézkedések, amit a jog számunkra biztosít. Erre nem 
látunk visszatartó hatást sem a szülő, sem a gyermek részéről. A statisztikai számokat, 
adatokat látjuk, azt gondolom ez nem jó irányba mozdul el. 2010-ben kiskorú veszélyeztetése 
miatt is indítottunk eljárást csak nem tudjuk, hogy hol lesz az eljárás vége (rendőrség?). 
Biztos, hogy a családokon belül kellene valamilyen változást előidézni. De ez már részemről 
az említettek miatt, további boncolgatást nem igényel. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük jegyző úr kiegészítését. Aljegyző asszonyt 
kérdezem, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
Kolozsváriné Gózon Judit aljegyző: Köszönöm szépen nem szeretném kiegészíteni. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Köszönöm az aljegyző asszony és a családsegítő 
munkáját. A probléma valóban óriási, ami szociális és morális alapú. Jelenleg 100 gyermekkel 
kevesebb jár az iskolába. A mostani, illetve az előző oktatási kurzus oktatáspolitikának az volt 
a lényege, hogy olyan integrált pedagógiai rendszereket próbált bevezetni, hogy a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű gyereket is integrálja az iskolába, azzal, hogy ha az iskolai 
integráció sikerül, akkor a társadalmi integráció is megtörténhet. Sok helyen a szülők részéről 
nem látunk hajlandóságot arra, hogy a gyereknek iskolába kellene járnia. Még egyszer nagyon 
szépen köszönöm az együttműködést. Úgy gondolom nagy problémái vannak Dunapatajnak,a 
miről úgy gondolom, hogy őszintén kell, hogy beszéljünk. Köszönöm. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Ezt a kérdést nagyon súlyosnak érzem. Talán nem is helyi, hanem 
globális ez a probléma. A gyökerek mélyebben vannak. Saját bizottságomnak szeretném 
javasolni, hogy az ebben értő személyeket hívja meg az ülésére és beszélgessünk erről a 
problémáról. Tehát tűzzük ki munkatervünkben, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk. 
 
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: 48/2010. határozat 
 
Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2009. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése tárgyában készített 
beszámolót. 
 

2. Az értékelést megküldi a Dél- alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Bács-
Kiskun Megyei Területi Kirendeltség Szociális és Gyámhivatalának. 

 
3. A képviselő-testület az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javaslatára azt a 

döntést hozta, hogy az előterjesztésben és annak megtárgyalása kapcsán 
felvetődött kérdésekben a Bizottság a továbbiakban tárgyalásokat fog lefolytatni. 
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Felelős: dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. május 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
előadó ügyintézőt, 
aljegyzőt, 
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, 
pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. június 11. 

 
Tárgy: Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Erre a megállapodás módosításra azért került sor, mert 
Homokmégy szeretne a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz csatlakozni, így minden településnek 
el kell fogadnia ezt a határozat-tervezetet. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 49/2010. határozat 
 
Tárgy: Kalocsa Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Kalocsa Kistérség 
 Többcélú Társulás előterjesztését, és úgy döntött, hogy a Társulási Megállapodás 
 módosítását elfogadja. 
 
 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított Társulási 
 Megállapodást írja alá. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. július 31. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 Kalocsa Kistérség Többcélú Társulást, 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 11. 
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Nagy Jenő Zoltán képviselő elhagyta a képviselő-testületi ülést, így a képviselő-testület 
létszáma 10 fő. 
 
Tárgy: TÁMOP- 3.2.4/08/1 „Tudásexpó- Expressz – A könyvtári hálózat formális és 
 informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” 
 pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalás 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót az igazgató úrnak, hogy ismertesse az 
előterjesztését. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Ismertetem az előterjesztést. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Jó ez nekünk, hogy a kalocsaiakkal együtt konzorciumi tagként 
adunk be pályázatot? 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Efelől nincs kétségem. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Annyiban szeretném módosítani a határozat-
tervezetet, hogy a DKT igazgatója a TÁMOP-3.2.4/08/1 pályázattal kapcsolatosan a 
kötelezettség vállalásra az előterjesztésben részletezett feladatokra az alábbi ütemezésben: 
 
 2010. első- második félév  1.118.750,- Ft 
 2011. első félév   1.136.250,- Ft 
 2011. második félév   1.141.250,- Ft 
 2012. első félév   1.042.669,- Ft 
 Tartalék      220.469,- Ft 
 Összesen:    4.659.388,- Ft 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Nagyon át kell gondolnunk, hogy mit finanszírozunk önerőből. 
Először kérném az intézményvezetőket, hogy előbb jelezzék, mit szeretnének önerőből 
finanszírozni, aztán majd eldöntjük lehet-e! 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 
kiegészítésével elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 50/2010. határozat 
 
Tárgy: TÁMOP- 3.2.4/08/1 „Tudásexpó- Expressz – A könyvtári hálózat formális és 
 informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” 
 pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalás 
 

H a t á r o z a t  
 
 a.)  Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-menti 

Közoktatási Társulás előterjesztését, úgy azt a döntést hozta, hogy felhatalmazza a 
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DKT igazgatóját a TÁMOP- 3.2.4/08/1 pályázattal kapcsolatosan a kötelezettség 
vállalásra  az előterjesztésben részletezett feladatokra az alábbi ütemezésben: 

 
 2010. első- második félév  1.118.750,- Ft 
 2011. első félév   1.136.250,- Ft 
 2011. második félév   1.141.250,- Ft 
 2012. első félév   1.042.669,- Ft 
 Tartalék      220.469,- Ft 
 Összesen:    4.659.388,- Ft 
  
 b.) A képviselő-testület a kötelezettség vállalásához szükséges fedezetet a fenti 

 ütemezés szerint a pályázat terhére megelőlegezi. 
  
 Felelős: Duna-menti Közoktatási Társulás intézményvezető 
 Határidő: 2012. június 30. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 Duna- menti Közoktatási Társulás igazgatóját, 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 11. 
 
Tárgy: Dunapataj, Ordasi út 9/A szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 
 pályázat kiírása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Dunapataj, Ordasi út 9/A szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérleti szerződése 2010. június 14. napjával le fog járni, és a bérlő már nem kéri tovább a 
hosszabbítást, ez alapján kezdeményezem a fenti bérlakás pályázat útján történő bérbeadását. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 51/2010. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj, Ordasi u. 9/A szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 
  pályázat kiírása 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint 
 a Dunapataj, Ordasi u. 9/A. szám alatti bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázati 
 felhívást elfogadja, és 2010. május 28-tól közzé teszi. 
   
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos (szerződéskötésig) 
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 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 előadó ügyintézőt, 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 11. 
 
 
Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési bizottság előterjesztése 
 
Tárgy: Kiss László kérelme 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét kérem 
meg, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság 
előterjesztését. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a terület bérbeadását, 
azért, hogy ez a terület a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény tulajdona, így 
kevesebb fűnyírási munkát kell végeznie. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 52/2010. határozat 
 
Tárgy: Kiss László (Dunapataj, Baross utca 30. szám alatti lakos) kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss László (Dunapataj, 
 Baross utca 30. szám alatti lakos) Hartai út mellett található un. hármas kobolya, 
 Hartai úti Kobolya rész kaszálására és kitakarítására beadott kérelmét, és úgy döntött, 
 hogy a kérelmező a Dunapataj 435 hrsz-ú beépítetlen területet (kobolya) a jó gazda 
 gondozásával tartsa rendbe (különös tekintettel a gyommentesítésre és nagyfelületű 
 kaszálásra), így a terület használatát 1 évre engedélyezi azzal, hogy a feltételek 
 felvállalásával további 1-1 évre is meghosszabbíthatja a megállapodást a polgármester. 
 A képviselő-testület úgy döntött továbbá, hogy a kérelmező a területen – sem  annak 
 részűjében – fát, bokrot nem vághat ki, építményt nem helyezhet el, a Kobolyák 
 közötti csapadékvíz átfolyás lehetőségét nem szüntetheti meg. 
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 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. július 30. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 kérelmezőt, 
 előadó ügyintézőt, 
 közterület-felügyelőt, 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 11. 
 
Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottsági előterjesztése 
 
Tárgy: Oroszi János kérelme 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét kérem 
meg, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság 
előterjesztését. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A mi bizottságunk a korábbi évekhez hasonlóan 
3 Ft/m2/év bérleti díjat javasol megállapítani. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 53/2010. határozat 
 
Tárgy: Oroszi János (Dunapataj, Sallai u. 8. szám alatti lakos) ingatlan bérlésével kapcsolatos 
 kérelme 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Oroszi János (Dunapataj, 
 Sallai u. 8. szám alatti lakos) Dunapataj, Sallai u. 5. szám alatti, Dunapataj 1820 hrsz-
 ú, 314 m2 nagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan bérlésével kapcsolatos 
 kérelmét. 
 A képviselő-testület úgy döntött, hogy az ingatlant bérbe adja a kérelmezőnek, azzal, 
 hogy a területet a jó gazda gondosságával tartsa rendben, különös tekintettel a 
 gyommentesítésre. Az ingatlant a bérlő nem kerítheti be. 
 A képviselő-testület az ingatlan bérleti díját 3,- Ft/m2/év összegben állapítja meg. 
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 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. június 30. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 kérelmezőt, 
 előadó ügyintézőt, 
 közterület-felügyelőt, 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 11. 
 
 
Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottsági előterjesztése 
 
Tárgy: Dunapataj Szelidi-tó telekalakítási terv helyzete (4468-4474 hrsz) 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét kérem 
meg, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság 
előterjesztését. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 54/2010. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj- Szelidi-tó telekalakítási terv helyzete (4468-4474 hrsz) 

 
H a t á r o z a t  

 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megállapítja, hogy a hatályos rendezési 
 terv és a vonatkozó telekalakítási, építési szabályok alapján a tulajdonosok önállóan is 
 lefolytathatják a szükséges engedélyezési eljárásokat. 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem támogatja azt, hogy 
 az Önkormányzat területeivel részt vegyen a telekalakításban, és nem kezdeményezi a 
 Dunapataj Szelidi-tó 4468- 4474 hrsz-ú ingatlanokra az együttes telekalakítási terv 
 elfogadását. 
 Amennyiben a telekalakítás érintené az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat, 
 úgy a képviselő-testület engedélyét meg kell szerezni. 
  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
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 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 kérelmezőt (által valamennyi érintettet) 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 11. 
 
Tárgy: M04 Kft. bérleti szerződése 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A tavalyi évben is az Éden disco környékén, a 3-as pénztár 
melletti területre, valamint a focipályára bérleti szerződést kötöttünk az M04 Kft-vel, aki a 
Szelidi Éden disco előtti területből 600 m2 nagyságú parkolót, továbbá a focipályáról 1000 m2 
nagyságú területet bérelt ahhoz, hogy a működéshez szükséges parkolót biztosítani tudja. A 
tavalyi évben 700.000,- Ft-ot, a 2010. évre 750.000,- Ft bérleti díjban sikerült 
megállapodnunk. Ezen összeg 2 részletben kerül kifizetésre. Az első részlet a holnapi nap 
folyamán (a szerződés aláírásakor) 2010. május 28-án, a második összeg 2010. június 30-án. 
A bérleti idő pedig 2010. szeptember 30-ig szól. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 55/2010. határozat 
 
Tárgy: M04 Kft. bérleti szerződése 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az M04 Kft. (3060 Pásztó, 
Csap utca. 2.) kérelmét, amely a dunapataji 4086/23 hrsz-ú Dunapataj- Szelidi-tó Éden 
Disco előtti 600 m2 nagyságú parkoló ingatlanra valamint a Szelidi-tó, Sport pálya 
4465 hrsz-ú ingatlanából 1000 m2 nagyságú terület bérletére vonatkozott, az Éden 
Disco nyitva tartásához igazodó és a működéséhez szükséges parkolási célra.     
 
A képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi a szerződés megkötését: 

 A bérleti idő: 2010. szeptember 30. 
 A bérleti díj összege: 750.000,- Ft/év, amely kifizetése két részletben történik: 

1. részlet kifizetése: 2010. május 28., a szerződés aláírásakor 
2. részlet kifizetése: 2010. június 30. 

 
 A számlát a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény állítja ki. 
 A képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. június 1. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 



22 
 

 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 M04 Kft-t, 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 11. 
 
 
Tárgy: Helyiségbérletről való döntés 
 
Előterjesztő: polgármester 
   
 
Dusnoki Csaba polgármester: Két szervezet fordult hozzánk, hogy valamilyen szintű 
helyiséget biztosítsunk tevékenységük munkájához. Az egyik a most megalakuló dunapataji 
Nyugdíjas Klub Egyesület, ő szeretne egy helyiséget kapni, ahol az egyesület dolgait 
szeretnék intézni. Valamint a Dunapataji Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület kért tőlünk 
helyiséget, ahol a próbáikat, felkészülést a szereplésre meg tudnák oldani, mivel eddig nem 
volt teljes körű ez a megoldás. Én javaslom, hogy a volt óvodánk Dunapataj, Ordasi út 27. 
szám alatti épületében biztosítsunk helyet a két egyesület számára. Természetesen, 
amennyiben az épület hasznosításával kapcsolatban nekünk szükségünk lenne az épületre 
akkor visszaadnák azt. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: A rezsi költség kit fog majd terhelni? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Erre egyenlőre nem tudok mit mondani. Nézzük meg az első 
hónapot és majd utána tárgyaljunk róla.  
 
Kocsis Károlyé képviselő: Inkább a téli időszak, a fűtési szezon lesz a hangsúlyosabb. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Egyedi fűtés van, úgyhogy azt a két Egyesület meg tudja oldani 
egyénileg.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Egyenlőre hagyjuk és majd visszatérünk rá. Bevétele az 
önkormányzatnak nem lehet a TÁMOP-os pályázat miatt 5 évig. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Azt javaslom, hogy a fűtést mindkét egyesület oldja meg saját 
erejéből, az önkormányzat által megszavazott civil szervezetek támogatása alapján. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a szóbeli 
előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 56/2010. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj, Ordasi út 27. szám alatti ingatlan egyesületi használata 
 

H a t á r o z a t  
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Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunapataji Nyugdíjas Klub 
Egyesület, valamint Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület kérelmét, amely a 
Dunapataj, Ordasi út 27. szám alatti önkormányzati ingatlan helyiségeinek egyesületi 
használatára vonatkozott. 
1.) A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunapataji Nyugdíjas Klub Egyesület 

részére székhely helyiségként biztosítja a Dunapataj, Ordasi út 27. szám alatti 
önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget. 

2.) A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület 
részére használati jogot biztosít a Dunapataj, Ordasi út 27. szám alatti ingatlan 
helyiségében. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyiségek használatára és annak 
feltételének külön megállapodásokat kössön az Egyesületekkel. 
 

  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
  A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
  polgármestert, 
  jegyzőt, 
  Dunapataji Nyugdíjas Klub Egyesület elnökét, 
  Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület elnökét, 
  pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
  A kivonat kiadásáért felelős: 
  dr. Botykai János jegyző 
  Határidő: 2010. június 11. 
 
 
Közérdekű bejelentések: 
 
Dr. Botykai János jegyző: Két bejelenteni valóm lenne. Az egyik, hogy május 31-ig mindenki 
kézhez kapja a nemzeti és Etnikai Kisebbségi jogokról szóló törvény alapján azt a 
tájékoztatót, és azt a jegyzékbe vétel iránti kérelmet, nyomtatványt, ami arról szól, hogy ha 
valaki a megjelölt törvényben a 13 kisebbség egyikéhez tartozónak vallja magát, akkor azt 
július 15-ig a helyi Önkormányzat jegyzőjénél (vagy a választási irodánál) jelezni kell, hogy 
kisebbségi választói névjegyzékbe tudjuk venni. A kiértesítés függetlenül attól, hogy valaki a 
kisebbséghez tartozik-e, avagy sem, ezt a tájékoztatót és a jelentkezési lapot mindenkinek ki 
kell küldenünk. Így arra kérek mindenkit, hogy ne vegyék „tévedésnek” a küldeményt, mivel 
a törvény így rendelkezik. 
A második bejelenteni valóm, hogy általános mezőgazdasági összeírás folyik a településen 
június 1-től június 21-ig. 10 dunapataji személy a Statisztikai Hivatal megkeresése alapján 
igazolvánnyal ellátva járja végig a települést és statisztikai adatokat fognak gyűjteni. 
Nyugodtan elkérhetik az igazolványokat. Amennyiben bármilyen kérdés, probléma merülne 
fel, van egy ingyenesen működő zöld szám, ami az önök rendelkezésére áll bármikor. 
 
Kothencz József képviselő: Három lényeges kérdésem lenne: 
1. Az 51-es úttal kapcsolatban sikerült-e felvenni a kapcsolatot a Foktői Önkormányzattal, 
hogy a Kisfoktőn átmenő autók 70 km/h sebességgel mehessenek át. 
2. Szeretném bejelenteni, hogy a Szelidi csomópontnál, ahol bekapcsolódik a kerékpárút, 
felgyűrődött a beton! Szólni kellene a készítőjének, hogy a hibát javítsák ki. 
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3. A harmadik észrevételem, hogy a körforgókban nincs helye a kerékpárosoknak. Szeretném 
javasolni, hogy a rendőrök tartsanak egy előadást a helyes közlekedésről. Balesetveszélyes 
ahogy a kerékpárosok közlekednek a körforgóban. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A foktői polgármester azt mondta, hogy indítványozzák a 
kérelmüket, úgy ahogy mi. A továbbiakban nem tudom milyen lépés történt, mi írtunk levelet, 
Foktő ígérte. De úgy gondolom, hogy ehhez Dunapataj és Foktő elég kevés. A Szelidi 
csomópontnál már mi is észrevettük a felgyűrődést és már dolgoznak rajta. 
A kerékpárosokkal kapcsolatban, szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a gyalogút 
kerékpárúttal van kiegészítve, tehát ott kellene a kerékpárosoknak közlekedniük. Én még 
annyit tehetek, hogy felkérem a rendőröket, tartsanak egy előadást a helye kerékpározásról, de 
nem hiszem, hogy ez segítene. Egy cikket is íratok, amit a pataji hírlapban fogunk 
megjelentetni. Ennyit tudunk tenni. 
Több tárgy nem lévén a képviselő-testületi ülést berekesztem. 
 

Kmf. 
 

Dusnoki Csaba         Dr. Botykai János 
polgármester          jegyző 
 
 


