
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 24-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, 
Szamosközy Tamás képviselők 

 Dusnoki Csaba polgármester 
 dr. Botykai János jegyző 
 
Meghívottak: Benkó Józsefné óvodavezető 
  Kolozsváriné Gózon Judit aljegyző 
  Sztojanovics Istvánné pénzügyi és gazd. csoport vezető, 
  Walter Katalin Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény mb. 

intézményvezető 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 12 fő, ismerteti a napirendet. Javaslatot tesz az egyebek napirendi pont 
kiegészítésére: Korona Rádió kérelme tárgyában. Majd az ülést megnyitja. 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 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.) A tanév tapasztalatainak összegzése, a tanévkezdés feladatai, indítható csoportok, 
 osztályok számának meghatározása 
 
3.) A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
4.) Egyebek: 
  -   A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 

tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségről szóló 15/2008.(VI.30.) 
számú rendeletének módosítása 

  -   A Duna- menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 
alapító okiratának módosítása 

  -   A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 
Pedagógiai Programjának elfogadása 

  -  A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 
Helyi óvodai programjának elfogadása 

    (A Programok és Szakértői vélemények azok terjedelme miatt (172 + 165 oldal) a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán előzetesen megtekinthetők!) 

  -  Dunapatajért Közalapítvány Kuratóriumának tisztségviselőkre javaslat tétel 
  -   Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 



  -  Kalocsai Korona Rádió Bt. kérelmének 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 12 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: A rendkívüli csapadékos időre és a Duna magas vízállására 
tekintettel Solt, Harta és Dunapataj árvízvédelmi készültséget rendelt el június 5-én 1800- tól. 
A készültséget június 12-én 12 órakor szüntettük meg. Ez idő alatt az árvízvédelmi feladatok 
legszükségesebbjeit tudtuk elvégezni, azért, hogy nehogy olyan helyzet teremtődjön, hogy az 
ártéren kívül lévő földeket elöntse a víz. Hiszen azzal is a mezőgazdaságnak okoztunk volna 
károkat. Az Önkormányzat, az Intézmény és az Állampusztai BV Intézet segítségével tudtuk a 
feladatainkat elvégezni. A várttól kevesebb vizet kaptunk, így nagyobb probléma nem merült 
fel, ami nagyobb erőt, több pénzt igényelt volna. A nyári gáton sajnálatos módon egy olyan 
rókalyuk rendszert, ami veszélyes helyzetet teremtett az árvíznél. Így ennek a bevédése történt 
meg elsőként. A nyári gáton ennek a bevédésnek köszönhetően károk nem keletkeztek. Ennek 
a javítását a Vízgazdálkodási Társulat felé fogjuk jelezni és kérjük, hogy ezt oldják meg. 
Annyit azért el kell mondanom, hogy a Dunavecsei Vízgazdálkodási Társulás nem volt a 
helyzet magaslatán, az árvíz idején. Ezzel kapcsolatban jelzéssel fogunk élni az ülésen, a 
hatékony feladatellátás érdekében. 
 Sajnos a csapadékos idő miatt a Szelidi –tó vízállása nagyon magas. Ezért kéréssel 
fordultunk a Nemzeti Parkhoz, hogy üzemi vízszintre leengedhessük a vizet, ami 275 cm-t 
jelent. Ehhez azonban a Nemzeti Park nem járult hozzá. Több egyeztetést követően, a 290 
cm-es vízállást hagyta jóvá, ami 15 cm-rel magasabb az üzemi vízszintnél. Ez a vízszint 
számunkra nem a legmegfelelőbb, de csupán ennyit tudtunk elérni. Megpróbáltuk leengedni a 
Szelidi-tó vízét, ami nehezen, de sikerült. Mivel folyamatos volt a csapadék utánpótlása, így 
nem sok mindent jelentett a víz leengedése. Hiszen a talajvíz olyan magasan van, hogy a 
leengedést már nem tudjuk biztosítani. De mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
normalizáljuk a helyzetet. Folyamatosan belvízvédelmi tevékenységet végzett a Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény a Szelidi-tó területén főként, de Dunapataj belterületén is 
volt ahol szivattyúzni kellett. A Kalocsai és a Dunapataji tűzoltók is segítettek ennek a 
helyzetnek a kezelésében. Köszönöm szépen az ő segítségüket is.  
 Az ÁNTSZ véleménye alapján kijelenthetjük, hogy a tó vize kiváló, így fürdésre és 
horgászásra egyaránt alkalmas.  
 A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház felújítása a csúcspontjához érkezett, most 
már látszódnak is azok a tevékenységek, amiket elvégeztünk. Ennek apropójából tartjuk itt a 



mai képviselő-testületi ülésünket. A felújítás július 15-én fog a végéhez érni, amennyiben 
minden jól megy. Mindent megteszünk a problémák elkerülése érdekében.  
 A térköves sétányunk a Szelidi-tavon határidőre elkészült. Pozitív visszajelzéseket 
kaptunk. A kalandpark megépítése is - amint látjátok azok a nagy földbuckák, földrakások, 
azok a merevítő pontoknak a betoncölöpei. A hétvégén elkezdődik az építése, és jövő hét 
végére már használatba is lehet venni.  
 Az orvosi rendelő pályázatát elbírálták, közel 40 millió Ft értékben tudjuk az orvosi 
rendelőnket fejleszteni. A felnőtt és gyermekorvosi körzeteket, a fogorvosi rendelőt, a labort, 
a gyermekvédelmi és védőnői szolgálatot adó ingatlant, főként strukturálisan fejlesztjük. 
Külső felújítás tetőzetét fogjuk lecserélni, hiszen az elég ramaty állapotban van. Nyílászárókat 
fogunk cserélni, hőszigetelni fogunk, napkollektort fogunk beépíteni, karborobot kazánt, 
cseréljük az elektromos hálózatot, csapadékvíz elvezetésével próbálkozunk majd. Majd több 
millió Ft értékben eszközbeszerzésre fog sor kerülni. 
 
Átruházott hatáskörben 5 főnek 42.000,- Ft átmeneti segélyt biztosítottam rendkívüli 
élethelyzetre való tekintettel, valamint 2*100.000,- Ft kamatmentes kölcsönt biztosítottam 2 
dunapataji személy részére, ahol a belvíz során a ház olyan mértékben károsult, hogy az 
egyiknél az oldalfal dőlt ki, a másiknál a tetőszerkezet szakadt be. A 3. személynek pedig 
építőanyagot biztosítottam. 
 
A Ptv Bt-vel megkötöttük a vállalkozói szerződést 896.000,- Ft értékben, amely a 
Polgármesteri Hivatal épületében az internet és a telefonos hálózat központi egységes 
kiépítésével és beüzemelésével kapcsolatban. Több helyről kértünk ajánlatot és ők adták a 
legmegfelelőbbet. Kérjük a vállalkozót, hogy a munkát mihamarabb végezze el, hogy a 
hivatal felújítása is be tudjon fejeződni.  
 
A képviselő-testület egyhangú 12 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 12 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Csak egy pár gondolatot 
szeretnék elmondani a múlt heti Oyteni látogatással kapcsolatban. Az elmúlt héten június 13- 
20. közötti időszakban egy kisebb csoport látogatott el Oytenbe, köztük én is. Annyit 
szeretnék elmondani, hogy egy nagyon jó hangulatú hetet tudhatunk magunk mögött. A 
gyerekek is beleláthattak egy kicsit a német kultúrába. Június 20-án este fél 12-kor értünk 



haza. Szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját, különösen jegyző úrnak.  
Tisztelt képviselő-testületet sok szeretettel várom a holnap délután 18 órakor megrendezésre 
kerülő Köhler Péter kiállításra, itt a múzeumban. Köszönöm. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Természetesen az elvégzett munkádért köszönetet mondok.  
 
2.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: A tanév tapasztalatainak összegzése, a tanévkezdés feladatai, indítható csoportok, 
   osztályok számának meghatározása 
 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mint az a beszámolóból is látszik, a tavalyi év kiemelkedő volt. 
Szeretném felkérni igazgató urat, hogy a beszámoló leglényegesebb gondolatait emelje ki. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Több ok miatt gondolom úgy, hogy a 2009-es évünk 
kiemelkedő volt. Megtörtént az iskola épületének felújítása, amire eddig nem volt 
lehetőségünk, miközben az oktatás zavartalanul működött. A felújítás alatt három helyszínen 
folyt a tanítás és ahogy azt a feltételeink engedték, úgy foglaltuk vissza az épületet. Az alsó és 
a felső tagozat végre egy épületbe került. Olyan programban vettünk részt, amely egy 
módszertani szemléletváltozást eredményezett. Köszönetet szeretnék mondani a képviselő-
testületnek, polgármesternek, jegyzőnek, munkatársaknak, szülőknek, azért, hogy mindez 
végbe mehetett. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek az igazgat úrral. Az 
infrastrukturális fejlesztés mellett az oktatás minőségére is hangsúlyt fektettünk. Hiszem, 
hogy megtettünk mindent, amit lehetett. Az lenne a javaslatom, hogy a Pénzügyi Bizottság 
határozati javaslatával fogadjuk el ezt a beszámolót. Így megkérem a Pénzügyi Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a határozat-tervezetüket.  
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság határozatát. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Végül is az lett összefoglalva a határozat-tervezetben, ami a 
beszámolóban is szerepel. 
Megkérdezem a képviselő- testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság határozat-
tervezetével együtt elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 60/2010. határozat 
 
Tárgy: Dunapataji nevelési- oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítható 
 osztályok/csoportok számának meghatározása 
 

H a t á r o z a t  
 



 Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 
 1993.  évi LXXIX. törvény 102.§. (2) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján az 
 előterjesztésben kimutatott létszám/csoport adatoknak megfelelően az alábbiak 
 szerint határozza meg a Duna-menti Közoktatási Társulás Dunapataji 
 tagintézményeinél a 2010/2011-es tanévben indítható osztályok/csoportok számát:   
 
 1.)  Általános iskolában: 13 osztály (a 2., 5., 6., 7., 8. évfolyamokon 2 -  2 osztály,  
                                                         az  1., 3., 4.          évfolyamokon 1 – 1 osztály.) 
 
 2.) Napközis csoport:    2 csoport 
 
 3.) Óvodai csoportok:   4 csoport 
 

4.) A Képviselő-testület az alapfokú művészetoktatás 2010/2011-es tanévben indítható 
tanszakait és csoportjait a jelentkezők pontos létszámadatainak ismeretében a soron 
következő képviselő-testületi ülésen határozza meg.   

 
5.) A képviselő-testület 83/2008. sz. határozata évfolyambontásra vonatkozó feltételei 

a jövőben is alkalmazandók. Ezen feltétel alkalmazása alól a 2010/2011-es 
tanévben a második évfolyam esetében az eltérést engedélyezi, ahol a várható 
létszám 14-14 fő.  

 
6.) A Képviselő-testület az indítható osztályok számának csökkenése miatt 

(2009/2010. tanévben 14 osztály, a 2010/2011. tanévben 13 osztály indul) „az 
általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)” 
elnevezésű szakfeladaton az engedélyezett álláskeret számát (jelenleg: 7 fő + 1 Pép) 
2010. július 1-jétől egy fő pedagógus létszámmal csökkenti. A csökkentés 
következtében az érintett szakfeladaton az engedélyezett álláskeret 6 + 1 fő Pép –re 
módosul. 
A Képviselő-testület utasítja az Intézmény Vezetőjét, hogy a fenti határnapot 
figyelembe véve a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 
7.) A Képviselő-testület a fenti létszámcsökkentésből keletkező bér és járulék 

maradványt az intézmény 2010. évi költségvetésből zárolja, amely összeg az 
önkormányzat általános tartalékát növeli. Ezzel egy időben az önkormányzati 
céltartalékban lévő 1.328 e Ft lekötési céltartalékolását megszünteti úgy, hogy 
1.059 e Ft bér +járulék előirányzatot a DKT költségvetésébe a „napközi otthoni 
nevelés” szakfeladatra átcsoportosít, a fennmaradó 269 e Ft pedig az általános 
tartalékot növeli. 

  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. szeptember 1., folyamatos 
 A képviselő-testület e 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. július 9. 



 
 
 
3.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést.  
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2010. évi 
költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos tervezetet és azt a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő- testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Dunapataj Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2010. (VI.24.) számú rendelete 
 az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

   3/2010.(II.11.) számú rendelet módosításáról 
 
Dunapataj Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször  módosított – 
1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az 
Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben 
meghatározottakat – a 3/2010.(II.11.) számú, a 2010. évi költségvetésről alkotott rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése 
 

1.§. 
 
A költségvetési rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
 
   a.) bevételi főösszegét  815.287 ezer forintban, 
   b.) kiadási főösszegét  815.287 ezer forintban állapítja meg. 

 
2.§. 

II. A költségvetési kiadások 
 
(1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
  „Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők 
szerint határozza meg: „ 
 



 Működési kiadások előirányzata összesen:    574.938 e Ft   
 Ebből: 
 
  - személyi jellegű kiadások    320.402 e Ft 
  - munkaadókat terhelő járulékok     78.241 e Ft 
  - dologi jellegű kiadások    145.365 e Ft 
  - szociális ellátás keretében nyújtott támogatások:   27.097 e Ft 
  - szervezeteknek nyújtott támogatások        2.350 e Ft 
  - működési célú pénzeszköz átadás         1.483 e Ft 
 
(2) A költségvetési rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:  178.804 e Ft  
 
  Ebből:  - a beruházások előirányzata:   59.760 e Ft 
    - felújítás előirányzata:               117.745 e Ft  
    - egyéb felhalmozási célú kiadás:     1.299 e Ft 

 
3.§. 

 
(1) A költségvetési rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ Az önkormányzat általános tartaléka:   42.361 e Ft  „  
 
(2) A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
   „ A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 19.184 e Ft összegben állapítja meg.  
  Ebből: 12.277 e Ft átmenetileg le nem kötött bérkeret, a felhasználásáról a Képviselő-  
  testület egyedileg dönt.  
    6.907 e Ft  lakáscélú tartalék  amelyből: Ordasi u. 22.  2.194 e Ft 
            Ordasi út 9.    2.596 e Ft  
     Egyéb önkormányzati lakás:     2.117 e Ft  
 
 
(3) A költségvetési rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„ Az önkormányzat 2009. évi tervezett pénzmaradványa: 124.566 e Ft „ 
 

Záró rendelkezések 
 

4.§. 
 

A költségvetési rendelet 10.§.az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) A költségvetési rendelet 2, 2/a, 3, 3/a,  4 és 15. számú melléklete helyébe az e rendelet 1, 1/a, 2, 
2/a, 3 és 4. számú melléklete lép.  
 
Dunapataj, 2010. június 14.  
 
Dusnoki Csaba sk.            dr. Botykai János sk. 
polgármester          jegyző  
 
 
 
 
 



 
 
 



 
1. számú melléklet 

(2. sz. melléklet mellékelt a 3/2010.(II.11.)számú rendelethez) 
 

Az önkormányzat 2010. évi tervezett bevételek forrásonként, költségvetési szervenként működési és felhalmozási cél szerint 
                                                                                                                                                                                                          Adatok ezer Ft-ban 

Polgármesteri Hivatal 
DKT Óvodája, általános 

-és művészeti iskolája  

Településgazdálkodási 
Intézmény 

Önállóan működő és gazd.  Önállóan működő Önállóan működő 

 
Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

Önkormányzat 
összesen 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

so
rs

zá
m

 

          
 Bevételi forrás megnevezése 

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 

1/1 Egyéb saját bevétel 1220  1220 1880  1880 42463 +1804 44267    45563 +1804 47367 
1/2 Áfa bev., visszatérülések        7803 -1804 5999    7803 -1804 5999 
1/3 Hozam és kamatbevételek 2500  2500          2500  2500 
1.) Intézményi működési bevételek összesen: 3720  3720 1880  1880 50266  50266    55866  55866 
2/1 Magánszem. komm. adója 6000  6000          6000  6000 
2/2 Idegenf.adó tartózk.után 3200  3200          3200  3200 
2/3 Idegenf.adó épület után 25500  25500          25500  25500 
2/4 Iparűzési adó 40000  40000          40000  40000 
2.) Helyi adók összesen 74700  74700          74700  74700 
3/1 Szja helyben maradó része 20639  20639          20639  20639 
3/2 Jövedelmkülönbség mérs. 88724  88724          88724  88724 
3/3 

Gépjárműadó 
22000  22000          22000  22000 

3/4 Termőföld bérbead.jöv.adó 100  100          100  100 
 

3.)  

Átengedett központi adók 

 összesen: 
 

131463  131463          131463  131463 

4.) Bírságok, pótlékok  600  600          600  600 

5.) egyéb sajátos (lakbér)       1903  1903    1903  1903 

6.) Sajátos működési bevételek  
       összesen             (2+3+4+5): 

206763  206763    1903  1903    208666  208666 

I.  MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK 
MINDÖSSZESEN: (1+6) 

210483  210483 1880  1880 52169  52169    264532  264532 



1. számú melléklet/2. oldal 
                                                                                                                                                                                                          Adatok ezer Ft-an 

Polgármesteri Hivatal 

DKT Óvodája, ált.-és művészeti 
iskolája  

Településgazdálkodási 
Intézmény 

Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat 

Önállóan működő és gazd.  Önállóan működő  

 
Önkormányzat 

összesen 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

S       o        
r      sz      
á      m 

          
 Bevételi forrás megnevezése 

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 

1. Normatív hozzájárulás   176560  176560       555 +159 714 177115 +159 177274 

2. Központosított előirányzatok:                
 Prémiumévek program támog.: 

Géderlak iskola 3 fő: 6600 e Ft  
Dpataj   Óvoda 1 fő: 1858 e Ft   
              Iskola 4 fő:  9894 e Ft     
         igazgatás 1 fő:  2184 e Ft     
            védőnő 1 fő:  2313 e Ft       

22849  22849          22849  22849 

3. Közcélú foglalkoztatás 66822  66822          66822  66822 
4. Szociális támogatások  +17981 17981           +17981 17981 
5.  Egyszeri keresetkiegészítés  +12522 12522           +12522 12522 
6. Óvoda infrastrukturális fejl.tám.  +13780 13780           +13780 13780 
 CÉDE jármű, kazán,faaprító besz  +7561 7561           +7561 7561 
 BM önerőalap gyűjtőút (DAOP)  +14104 14104           +14104 14104 

II.) Központi támogatás összesen: 
 

 
266231 

 
+65948 

 
332179 

       5
55 

 
+159 

 
714 

 
266786 

 
+66107 

 
332893 

                 
III. Felhalmozási bevételek össz: 

 
- - -          - - - 

1. mezőőr támogatása 1200  1200          1200  1200 
2. TB.alaptól átvett (védőnőre)  3920  3920          3920  3920 
3. Közhasznú foglalkoztatás támog. 97  97    866  866    963  963 
4. Közmunkaprogram 561  561          561  561 
5. 

Géderlak Ordas önk .hozzájárulás 

   16923 -4210 12713       16923 -4210 12713 

6. 

Kalocsa Kistérségtől átvett 

   15651  15651       15651  15651 

7. 

Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 

1012 +55090 56102          1012 +55090 56102 

8.  

Egyéb működési célra átvett pée. 

 +1934 1934  +62 62     +190 190  +2186 2186 

IV. 

Támogatásértékű  bevételek 

6790 +57024 63814 32574 -4148 28426 866  866  +190 190 40230 +53066 93296 

 Bevételek összesen (I-IV.) : 483504 +122972 606476 34454 -4148 30306 53035  53035 555 +349 904 571548 +119173 690721 
 Előző évi pénzmaradv.igénybev.  +108763 108763  +6617 6617  +9076 9076  +110 110  +124566 124566 
 Bevételek mindösszesen: 

 
483504 +231735 715239 34454 +2469 36923 53035 +9076 62111 555 +459 1014 571548 +243739 815287 



1/a. sz. melléklet 
(2/a sz. mellékelt a 3 /2010.(II.11) számú rendelethez) 

Az önkormányzat 2010 évi költségvetésének tervezett bevételei forrásonként,  címek és alcímek szerinti bontásban 
                                                                                                                                                                                                                                

Adatok ezer Ft-ban 
Intézményi működési 

 bevételek  
Sajátos működési bev., 
Központi támogatások 

Felhalm. és tőkejellegű bev. 
és  felhalm.-ra átvett 

Támogatásértékű 
működési  bevételek Bevételek  összesen 

 

Eredeti 
 

Javasolt 
módosí- 

tás 
Módosí

-tott 
 

 

Eredeti 
 

Javasolt
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 
 

Eredeti 
 

Javasolt 
módosí- 

tás 

Módosí- 
tott 

eizat 
 

Eredeti 
 

Javasolt
módosí- 

tás 

Módosí-
tott 

 
 

Eredeti 
 

Javasolt 
módosí- 

tás 

Módosí
- 

tott 
 

           
  

Bevételi forrás megnevezése 

                                                   E l ő i r á n y z a t   
 Polgármesteri Hivatal                

1.1 Önkormányzat igazgatása                
1.1 Önkormányzati jogalkotás                
1.1 Önk. pénzügyi igazgatása 2500  2500          2500  2500 
1.1 Önk-i adó, ill.kiszabása, besz.    75300  75300       75300  75300 
1.1. Gépj.adó+termőföld bérb.szja    22100  22100       22100  22100 
1.3 Közterület rendjének fennt. 500  500          500  500 
1.4 Mezőőri szolgálat          1200  1200 1200  1200 
1.6 Család és nővédelmi eü.gond.          3920 +124 4044 3920 +124 4044 
1.7 Pénzbeli és term. szoc.ellátás           +1090 1090  +1090 1090 
1.10 Közhasznú foglalkoztatás          97  97 97  97 
1.10. Kömunkaprogram          561  561 561  561 
1.11. Nem lakóing. bérbead. üz. 720  720          720  720 
1.12. Útépítéssel kapcs. feladatok        1012 +979 1991    1012 +979 1991 
1.13 Közp.költségv.-ből szárm.bev      275594 +65948 441542       375594 +65948 441542 

 OGY választás           +587 587  +587 587 
 CKÖ választás            +133 133  +133 133 
 Játszótér kialakítása        +5946 5946     +5946 5946 
 Iskola felújítása        +40665 40665     +40665 40665 
 Konyha tetőfelújítás tám.         +7500 7500     +7500 7500 

1. Polgármesteri Hivatal 
összesen: 

3720  3720 472994 +65948 538942 1012 +55090 56102 5778 +1934 7712 483504 +122972 606476 

2. DKT Ált.-és Műv. Iskolája            
 Az előirányzatok részletes megbontását a rendelet 4. számú melléklete részletezi.           

2.1                               Dunapataj 900  900       4071 +62 4133 4971 +62 5033 
2.2 Géderlak 630  630       17156 -2540 14616 17786 -2540 15246 
2.3 Ordas 350  350       11347 -1670 9677 11697 -1670 10027 

  1880  1880       32574 -4148 28426 34454 -4148 30306 
 Bevételek összesen:                
                 

 



1/a melléklet 2. oldal 
 

Adatok ezer Ft-ban 
 Intézményi működési  

bevételek 
Sajátos működési bev., 
Központi támogatások, 

Felhalmozási jellegű bev. 

Felhalm. és tőkejellegű bev. és  
felhalm.-ra átvett 

Támogatásértékű 
 bevételek Bevételek  összesen 

           
  

Bevételi forrás megnevezése 
Eredeti 

eizat 
Javasolt 
módosí- 

tás 
Módosí-

tott 
eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt
módosí-

tás 
 

Módosí-
tott 

eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
módosí- 

tás 
Módosí-

tott 
eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt
módosí- 

tás 

Módosí-
tott 

eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
Módosítás Módosí-tott 

eizat 

3. Településgazdálkodási Int.                
3.5 

Veszélyes hulladékgyűjtés  
               

3.7 
Nem lakóing.bérbeadása,  

18231  18231          18231  18231 

 
Művelődési ház bevétele 

               

3.7. Lakóing. bérbeadás, üzemelt.    1889  1889       1889  1889 
3.7. Parkoló, garázs üzemeltetése      14  14       14  14 
3.8. Zöldterület-kezelés 50  50          50  50 
3.9. Város és községgazd.  tev. 100  100          100  100 

 Város-és községgazd. péü-i ig.                 
3.13. Közhasznú foglalkoztatás          866  866 866  866 
3.14. Házi szoiális gondozási dij 60  60          60  60 
3.15. 

Szelidi tábor szálláshely 
szolgált. 

3289  3289          3289  3289 

3.15. 
Szelidi tábor étkeztetés 

2497  2497          2497  2497 

3.16. Szelidi fűrdők, strandok üzemelt. 11665  11665          11665  11665 
3.17. Óvodai intézményi étkeztetés 1391  1391          1391  1391 
3.17. Iskolai intézményi étkeztetés 1437  1437          1437  1437 
3.17. Munkahelyi étkeztetés 2664  2664          2664  2664 
3.17. Éttermi mozgó vendéglátás 824  824          824  824 
3.17. Nappali szociális étkeztetés 2090  2090          2090  2090 
3.17. Szociális ellátottak étkeztetése 5018  5018          5018  5018 
3.18. Közúti áruszállítás 300  300          300  300 
3.18. Szárazföldi száll.-t kieg. szolg. 650  650          650  650 

3. Településgazdálk. Int. összesen: 50266  50266 1903  1903    866  866 53035  53035 
                 

4. Helyi Cigány Kisebbségi 
önkormányzat összesen: 

   555 +159 714     +190 190 555 +349 904 

                 
 Önkormányzat bevételei 

mindösszesen: (1+2+3+4) 
55866  55866 475452 +66107 541559 1012 +55090 56102 39218 -2024 37194 571548 +119173 690721 

                 

 



 
 

2. számú melléklet 
(3 sz. mellékelt a 3/2010.(II.11) számú rendelethez) 

 
Az önkormányzat 2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként önálló és részben önálló költségvetési szervenként 

  Ezer forintban 
Polgármesteri  

Hivatal 
DKT Óvodája, Ált.-és 

Művészeti Iskolája 
Településgazdálkodási  

Intézmény 
Önállóan műk.és gazd. önállóan működő 

Helyi Cigány Kisebbségi 
önkormányzat 

Önkormányzat 
összesen 

Eredeti Javasol
t 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasol
t 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javas
olt 
módo
sí-tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosított 

so
rs

zá
m

 

 
 

Megnevezés 

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 

1. Személyi jellegű kiadás 64399 +4425 68824 140214 +6771 146985 101779 +2814 104593    306392 +14010 320402 
2. Munkaadót terhelő járulékok 17100 +1906 19006 37901 +1592 39493 19051 +691 19742    74052 +4189 78241 
3. Dologi jellegű kiadások 34885 +18416 53301 38126 +1791 39917 50476 +707 51183 505 +459 964 123992 +21373 145365 
4. Szoc. ell. keretében nyújtott tám. 8486 +18611 27097          8486 +18611 27097 
5. Szervezeteknek nyújtott támog. 2000 +350 2350          2000 +350 2350 
6. Működési célú pénzeszközátadás 670  670       50  50 720  720 
 Orvosi ügyeletre átadott pénzeszköz   +763 763           +763 763 
 

I. 
 
Működési kiadás összesen: 

 
127540 

 
+44471 

 
172011 

 
216241 

 
+10154 

 
226395 

 
171306 

 
+4212 

 
175518 

 
555 

 
+459 

 
1014 

 
515642 

 
+59296 

 
574938 

1. Beruházás 20736 +33430 54166    6815 -1221 5594    27551 +32209 59760 
2. Felújítás 5773 +105958 111731    4473 +1541 6014    10246 +107499 117745 
3. Egyéb fejlesztési célú kiadás  1299 1299           +1299 1299 
II. Fejlesztési célú kiadás összesen: 26509 +140687 167196    11288 +320 11608    37797 +141007 178804 
III. Általános tartalék 5832 +36529 42361          5832 +36529 42361 
IV. Céltartalék: PH:   Képviselők:                2225 e Ft  

                            Környezetmérn            1948 e Ft 
DTI: isk.1 233, üdült.1300,Fűrd:3360 = 5893 e Ft                 
DKT: péü. 883 + napk. 1328               =  2211 e Ft 
Lakáscélú tart.   Ordasi 22.                      2194 e Ft 
                           Ordasi 9.                       2596 e Ft 
                           Egyéb lakás                   2117 e Ft 

12277 +6907 19184          12277 +6907 19184 

VI. 
 

Kiadások összesen:  
172158 

 
+228594 

 
400752 

 
216241 

 
+10154 

 
226395 

 
182594 

 
+4532 

 
187126 

 
555 

 
+459 

 
1014 

 
571548 

 
+243739 

 
815287 

 Létszámkeret 21+2  21+2 55+8  55+8 102  102    178+10  178+10 

 
 
 
 
 



 
(3/a számú melléklet a 3/2010. (II.11.) rendelethez 

2/a számú melléklet 
 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetés működési kiadásainak teljesítése feladatonként és címenként                                                                                                                  
                                                               Ezer forintban 

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő 
járulékok 

Dologi jellegű kiadások Speciális célú támog., 
Pénzeszk. átadások 

Működési kiadások összesen 

Eredeti Javaso
lt 
módos
í-tás 

Módosí
-tott 

Eredet
i 

Javaso
lt 
módos
í-tás 

Módosí
-tott 

Eredeti Javaso
lt 
módos
í-tás 

Módosí
-tott 

Eredeti Javaso
lt 
módos
í-tás 

Módosí
-tott 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

so
rs

zá
m

 

 
 

Megnevezés 

Lé
ts

zá
m

 (f
ő)

 
 

lé
ts

zá
m

 
előirányzat 

előirányzat 
előirányzat 

előirányzat előirányzat 

1. Polgármesteri Hivatal             
1.1 Önkormányzati jogalkotás 2,5 17990 +347 18337 4309 +48 4357 4043  4043    26342 +395 26737 
1.1 Önk.igazgatási tevékenysége 6,5+

1 
18057 +1280 19337 4740 +245 4985 5661 +1074 6735  +763 763 28458 +3362 31820 

1.1 Önk. pénzügyi igazgatása 6  14945 +1527 16472 3906 +407 4313 4528  4528    23379 +1934 25313 
1.1. Adó, ill.kiszabása, besz. adóell.  2 4400 +231 4631 1170 +62 1232 1456  1456    7026 +293 7319 
1.2. Községi rendezvények        1920 +1939 3859    1920 +1939 3859 
1.3. Közterület rendjének fenntart. 1 1726 +119 1845 449 +30 479 485  485    2660 +149 2809 
1.4. Mezőőri szolgálat 2 2620 +223 2843 677 +60 737 450  450    3747 +283 4030 
1.5. Közvilágítás        14424  14424    14424  14424 
1.6. Család és nővédelmi eü. Gond. 1+1 3706 +120 3826 1002 +31 1033 490  490    5198 +151 5349 
1.6. Kieg.eü. szolg. (Kislabor)        150  150    150  150 
1.7. Pénzbeli és term.szoc.ellátás     700 +917 1617    8486 +18611 27097 9186 +19528 28714 
1.8. Civil szervezetek támogatása           2000 +350 2350 2000 +350 2350 
1.9. Köz.társ.tev. (újszülöttek tám)   268 +267 535  +32 32       268 +299 567 
1.10. Közhasznú foglalkoztatás  91 +11 102 26  26       117 +11 128 
1.10. Közmunkaprogram  440  440 121  121       561  561 
1.11. Nem lakóing. bérbead.üzemelt.        1278  1278    1278  1278 
1.16. M. n.s.péü-i ig.(baleseti j.)  156  156          156  156 
1.17. Roma foglalkoztatásra átadott           670  670 670  670 

 Országgyűlési képviselő vál.   +300 300  +74 74  +213 213     +587 587 
 CKÖ választás         +133 133     +133 133 
 Útépítés         +1345 1345     +1345 1345 
 Iskolatej         +110 110     +110 110 
 Iskola-Óvoda felújítás         +8057 8057     +8057 8057 
 TÁMOP pályázat         +5545 5545     +5545 5545 
                  

       Polgármesteri Hivatal összesen 21+2 64399 +4425 68824 17100 +1906 19006 34885 +18416 53301 11156 +19724 30880 127540 +44471 172011 
 



 
2/a. számú melléklet / 2. oldal 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         Adatok ezer Ft-ban 

Személyi jellegű 
 kiadások 

Munkaadót terhelő járulékok Dologi  jellegű  
kiadások 

Speciális célú támog., 
Pénzeszk. átadások 

Működési kiadások összesen 

Eredeti Javasol
t 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasol
t 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasol
t 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasol
t 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 

Eredeti Javasolt 
módosítás 

Módosított 

so
rs

zá
m

 

 
 

Megnevezés 

lé
ts

zá
m

 
 

 

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 

2. DKT Óvodája Általános,-és Művészeti Iskolája 
 (kiadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza)  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

2.1 Dunapataji tagintézmények 42+5 99052 +5304 104356 26777 +1241 28018 16657 +466 17123    142486 +7011 149497 
2.2 Géderlaki tagintézmények 9+3 31182 +1080 32262 8441 +253 8694 13944 +938 14882    53567 +2271 55838 
2.3 Ordas tagintézménye 4 9980 +387 10367 2683 +98 2781 7525 +387 7912    20188 +872 21060 

   
 

DKT összesen 
 

 
55+8 

 
140214 +6771 146985 

 
37901 

 
+1592 

 
39493 

 
38126 

 
+1791 

 
39917 

    
216241 

 
+10154 

 
226395 

 
3. 

 
Településgazdálkodási Intézmény 
 

              

                  
3.1. 

Zöldségfélék termesztése 
       157  157    157  157 

3.2. 
Erdészeti egyéb erdőgazd. 
Tev. 

       300  300    300  300 

3.3. Víztermelés,-kezelés,-ellátás        100  100    100  100 
3.4. Szennyvíz gyűjtése,  .,elhely.        1858 +27 1885    1858 +27 1885 
3.5. Települ. hulladék gyűjtés,száll.,        9682  9682    9682  9682 
3.5. Veszélyes hulladék kezelése 0,5 475 +21 496 129 +4 133 1320  1320    1924 +25 1949 
3.6. Közutak üzemelt., fennt.        300  300    300  300 
3.7. Lakóing. bérbead., üzemelt.        100  100    100  100 
3.7. Nem lakóing. bérbead.,üz.        320  320    320  320 
3.8. Zöldterület-kezelés 0,6 687 +28 715 186 +7 193 1700 +500 2200    2573 +535 3108 
3.9. Város és községgazd. felad. 4 5597 +385 5982 1520 +98 1618 1890  1890    9007 +483 9490 
3.9. Város és k.gazd.péü-i ig..fel. 3 7306 +332 7638 1886 +82 1968 730  730    9922 +414 10336 
3.9. Piac, vásári feladatok  50  50 14  14 20  20    84  84 
3.9. Kutyabefogással kapcs. fel.        150  150    150  150 
3.10. Konyha működtetése 5 5879 +594 6473 1565 +140 1705 17984 +325 18309    25428 +1059 26487 
3.11. Karbantartó működtetése 5 6618 +563 7181 1797 +143 1940 2030  2030    10445 +706 11151 
3.12. Inézményi épületek fennt. 5 4504 +505 5009 1227 +128 1355 2899  2899    8630 +633 9263 



 
 2/a. számú melléklet / 3. oldal 

 
                                                                                                                                                                                                        Adatok ezer Ft-ban 

Személyi jellegű 
 kiadások 

Munkaadót terhelő 
járulékok 

Dologi  jellegű  
kiadások 

Speciális célú támog., 
Pénzeszk. átadások 

Működési kiadások 
összesen 

Eredeti Javas
olt 
módo
sí-tás 

Módo
sí-tott 

Erede
ti 

Javas
olt 
módo
sí-tás 

Módos
í-tott 

Eredet
i 

Javas
olt 
módo
sí-tás 

Módo
sí-tott 

Eredet
i 

Javas
olt 
módo
sí-tás 

Módo
sí-tott 

Eredet
i 

Javasolt 
módosít
ás 

Módosít
ott 

so
rs

zá
m

 

 
 

Megnevezés 

lé
tsz

ám
 

 
 

előirányzat előirányzat 
előirányzat 

 előirányzat előirányzat 

 
 

                

3.13. Közcélú foglalkoztatás 68 61930 +22 61952 8409  8409 500  500    70839 +22 70861 
3.13. Közhasznú foglalkozatás 0,8 991  991 267  267       1258  1258 
3.14. Időskorúak nappali  ellátása 2 3091 +227 3318 838 +58 896 655  655    4584 +285 4869 
3.14. Házi segítségnyújtás 2 2741 +137 2878 695 +31 726 186  186    3622 +168 3790 
3.15. Szelid üdülő szálláshely sz.        2970  2970    2970  2970 
3.15. Szelid üdülői étkeztetés  1,5 440  440 119  119 1080  1080    1639  1639 
3.16. Fűrdő, strand üzemeltetés 4,6 1470  1470 399  399 3545 -145 3400    5414 -145 5269 

                  
                  
                  

3. Településgazd.Int. össz.: 
 

102 101779 +2814 10459
3 

19051 +691 19742 50476 +707 51183    171306 +4212 175518 

                  
                  
 Helyi  CKÖ        505 +459 964 50  50 555 +459 1014  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  

Önkormányzat összesen: 
 

178+1
0 

 
306392 

 
+1401

0 

 
32040

2 

 
74052 

 
+4189 

 
78241 

 
12399

2 

 
+2137

3 

 
145365 

 
11206 

 
+1972

4 

 
30930 

 
515642 

 
+59296 

 
574938 

 



 
 

 (4 számú melléklet a 3/2010. (II.11.) rendelethez 
3. számú melléklet 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetés fejlesztési célú pénzeszközeinek első negyedévi teljesítése  

Adatok ezer Ft-ban 
Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási cálú kiadás Felhalmozási kiadások összesen  

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
módosítá

s 

Módosíto
tt 

eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
módosítá

s 

Módosíto
tt 

eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
módosítá

s 

Módosíto
tt 

eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
módosítás 

Módosított 
eizat 

 Polgármesteri Hivatal:          
Túrisztikai felesztés pályázat önrésze 20736 -20736        20736 -20736 - 
Szelid kalandpark építése  +13643 13643        +13643 13643 
Szelid sétány kiépítése (7093+ált.t-ból 2906)  +9999 9999        +9999 9999 
Polg. Hiv. Pály.önrész    5099 előző évi 122               
        Közbesz: 500 műsz.ell.625  

    +6346 6346      
+6346 

 
6346 



Polg. Hiv. épület felúj. (lenti épület)    5773 3850 9623    5773 3850 9623 
Iskola-óvoda felújítás, eszközbeszerzés 
Tám+önrész:(Ber.:666+74 Fel: 32748+12302) 

  
+740 

 
740 

  
+45050 

 
45050 

     
+45790 

 
45790 

Játszótér kialakítása (5946+44)  +5990 5990        +5990 5990 
Orvosi rendelő felúj.pály. (1967+625+1401)     +3993 3993     +3993 3993 
Géderlaki iskola felújítása     +9219 9219     +9219 9219 
Gyűjtőút felújítás pályázat     +979 979     +979 979 
Kazánkémény kialakítása, beüzemelés  +953 953        +953 953 
Faaprító,beszerzés pályázat (804+46+2412)  +3262 3262        +3262 3262 
Kazán beszerzés pályázat  +918 918        +918 918 
Autó beszerzés pályázat  +4185 4185        +4185 4185 
Konyha akadálymentesítési pály.  +1011 1011        +1011 1011 
Konyha tetőfelújítása     +7500 7500     +7500 7500 
TIOP eszközbesz. Pályázat önrész  +1200 1200        +1200 1200 
Műv. Ház akadálymentesítési pály. önrész  +4712 4712        +4712 4712 
Műv. Ház külső felúj. pály. önrész     +7951 7951     +7951 7951 
Múzeum eszközbeszerzés, felúj. pály. önrész   +1504 1504        +1504 1504 
Kerékpártároló I. pály. önrész  +560 560        +560 560 
Kerékpártároló II. pály. önrész  +489 489        +489 489 
Óvoda felúj.(tám:13780 
önrészDp4567+1973+750) 

    +21070 21070     +21070 21070 

51-es körforgalom és környékének kialakítása  +5000 5000        +5000 5000 
Kalocsai tűzoltó autó beszerzés önrésze        +601 601  +601 601 
Lakásépítési alap egyenlege        +698 698  +698 698 
             
Polg. Hiv. összesen: 20736 +33430 54166 5773 +105958 111731  +1299 1299 26509 +140687 167196 
             
 

 
 
 
 

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási cálú 
kiadás 

Felhalmozási kiadások összesen  

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
módosít

ás 

Módosít
ott 

eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
módosít

ás 

Módosít
ott 

eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
módosít

ás 

Módosít
ott 

eizat 

Eredeti 
eizat 

Javasolt 
módosítás 

Módosított 
eizat 

Településgazdálkodási Intézmény          
Kalocsai u.2. épület térkövezés 4054  4054       4054  4054 
Kalocsai u. 2. épület internethálózat  kiépítése 2761 -1541 1220       2761 -1541 1220 
Kalocsai u. 2. épület belső homlokzatfelújítás    4473 +447 4920    4473 +447 4920 
Petőfi 3. épület felújítása     +1094 1094     +1094 1094 
Konyha eszközbeszerzés  +175 175        +175 175 



Szelid pénztárfülke beszerzés  +145 145        +145 145 
             
             
DTI összesen 6815 -1221 5594 4473 +1541 6014    11288 +320 11608 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Önkormányzat összesen: 27551 +32209 59760 10246 +107499 117745  +1299 1299 37797 +141007 178804 
 

 
 
 
 
 
 

4. számú melléklet 
(15. számú melléklet a 3/2010. (II.11.) rendelethez 

 
Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 

2010. évi költségvetése  
I.) B E V É T E L E K 

Adatok ezer Ft-ban 
Bevételi előirányzatok 

Dunapataj 
 

Géderlak Ordas 
 

Társulás együtt 

Eredeti Javasolt 
módosítá

s 

Módosított 
 

Eredeti Javasolt 
módosítá

s 

Módosított 
 

Eredeti Javasolt 
módosítá

s 

Módosítot
t 
 

Eredeti Javasolt 
módosítá

s 

Módosított 
 

 
 

Bevételi  
jogcím 

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 



 Normatív támogatás  
 

85245  85245 29191  29191 8491  8491 122917  122917 

 Prémiumévek- program támogatás 
 

11752  11752 6600  6600    18352  18352 

 Keresetkiegészítés 
 

 +5256 5256  +1022 1022  +462 462  +6740 6740 

 
I.)    Központi költségvetési támogatás 
        Összesen: 

 
96997 

 
+5256 

 
102253 

 
35781 

 
+1022 

 
36803 

 
8491 

 
+462 

 
8953 

 
141269 

 

 
+6740 

 
148009 

I.)    Kalocsa Kistérségi támogatás 
 

4071  4071 7582  7582 3998  3998 15651  15651 

III.) Intézményi működési bevételek: 
 

900  900 630  630 350  350 1880  1880 

Ebből:                                Általános iskola 
             Művészeti iskola 

             Napköziotthonos óvoda 
             Óvodai intézményi étkezés 
             Iskolai intézményi étkezés 

200 
700 

 200 
700 

 
 
 
270 
360 

  
 
 
270 
360 

 
 
 
200 
150 

  
 
 
200 
150 

200 
700 
- 
470 
510 

 200 
700 
- 
470 
510 

IV.) Támogatásértékű egyéb bevételek 
 

 +62 62        +62 62 

V.)   Önkormányzati hozzájárulás 
 

40518 +945 41463 9574 -2540 7034 7349 -1670 5679 57441 -3265 54176 

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
 

 +748 748  +3789 3789  +2080 2080  +6617 6617 

 
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V).: 
 

 
142486 

 
+7011 

 
149497 

 

 
53567 

 
+2271 

 
55838 

 
20188 

 
+872 

 

 
21060 

 
216241 

 
+10154 

 
226395 



4. számú melléklet/2. oldal 
DKT óvodája, Általános-és Művészeti Iskolája 

2010. évi költségvetés  
KIADÁSOK 

 
DUNAPATAJI tagintézmények 

    Adatok ezer Ft-ban 
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési kiadások összesen 
Eredeti Javasolt 

módosí-
tás 

Módosí-
tott 
 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 
 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 
 

Eredeti Javasolt 
módosí-
tás 

Módosí-
tott 
 

 
 
Feladat 

ál
lá

sk
er

et
 

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 
Óvodai nevelés 12+1 25339 +1385 26724 6891 +335 7226 2609 +212 2821 34839 +1932 36771 
SNI óvodai ell.  252 +49 301 68 +9 77 10  10 330 +58 388 
Ált.isk.1-4 évf. 7+1 18733 +745 19478 5062 +188 5250 4025 +71 4096 27820 +1004 28824 
Ált. isk.5-8 évf. 12+3 34954 +1868 36822 9461 +417 9878 8341 +163 8504 52756 +2448 55204 
SNI  1-4 évfolyam 1 2097 +104 2201 567 +26 593 31 +2 33 2695 +132 2827 
SNI 5-8 évfolyam 1 2309 +104 2413 632 +26 658 31 +2 33 2972 +132 3104 
Alapf.zeneművészet 2 4329 +272 4601 1129 +60 1189 245 +3 248 5703 +335 6038 
Alapf.egyéb műv. 1 1903 +108 2011 497 +28 525 374 +2 376 2774 +138 2912 
Napköziotthon 2 3064 +113 3177 829 +29 858 4 +2 6 3897 +144 4041 
Okt.kieg.tev. 2,5 3083 +166 3249 833 +32 865 149 +3 152 4065 +201 4266 
Könyvtár 0,5 1149 +7 1156 310 +1 311 459 +1 460 1918 +9 1927 
Múzeumi gyűjt. 1 1840 +112 1952 498 +29 527 379 +1 380 2717 +142 2859 
Diáksport         +4 4  +4 4 
Pénzügyi igazg.              
TÁMOP pály.   +271 271  +61 61     +332 332 
Összesen: 42+5 

Pép 
99052 +5304 104356 26777 +1241 28018 16657 +466 17123 142486 +7011 149497 

 
 
 
GÉDERLAKI tagintézmények 

Adatok ezer Ft-ban 
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési kiadások összesen 

Eredeti Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

Eredeti Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

Eredeti Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

Eredeti Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

 
 

Feladat 

ál
lá

sk
er

et
 

 

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 
Óvodai nevelés 2  4369 +225 4594 1180 +55 1235 2095  2095 7644 +280 7924 
Ált.isk.1-4 évf. 3 8029 +545 8574 2245 +122 2367 2883  2883 13157 +667 13824 
Ált. isk.5-8 évf. 2+3 12802 +298 13100 3424 +75 3499 2887  2887 19113 +373 19486 
SNI 1-4 évf. 1 3898 +8 3906 1054  1054 65  65 5017 +8 5025 
SNI 5-8 évf.         +806 806  +806 806 
Napköziotthon 1 2084 +4 2088 538 +1 539 61  61 2683 +5 2688 
Óvodai int. 
Étkezt. 

       2033 +94 2127 2033 +94 2127 

Iskolai int. 
Étkezt. 

       3920  3920 3920  3920 

Diáksport         +38 38  +38 38 
Összesen: 9+3 

Pép 
31182 +1080 32262 8441 +253 8694 13944 +938 14882 53567 +2271 55838 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.számú melléklet/3.oldal 
 

 
ORDAS tagintézmények 
 

Adatok ezer Ft-ban 
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő 

járulékok 
Dologi jellegű 

kiadások 
Működési kiadások 

összesen 
Erede

ti 
Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

Eredet
i 

Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

Eredet
i 

Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

Eredet
i 

Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

 
 

Feladat 

ál
lá

sk
er

et
 

 

előirányzat Előirányzat előirányzat előirányzat 
Óvodai 
nevelés 

2 3939 +191 4130 1057 +45 1102 980  980 5976 +236 6212 

Ált. isk. 1-4 
évf. 

2 6041 +196 6237 1626 +53 1679 2679  2679 10346 +249 10595 

SNI 1-4 évf.              
Könyvtár        103  103 103  103 
Óvodai int. 
étk. 

       1513  1513 1513  1513 

Iskolai int. 
étk. 

       2250 +387 2637 2250 +387 2637 

              
Összesen: 4 9980 +387 10367 2683 +98 2781 7525 +387 7912 20188 +872 21060 

 
 
 
 

Társulás kiadási előirányzatai összesen: 
 
 

Adatok ezer Ft-bajn 
Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési kiadások összesen 

Eredeti Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

Eredeti Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

Eredeti Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

Eredeti Javasolt 
módosí-

tás 

Módosí-
tott 

 

 L 
É 
T 
S 
Z 
Á 
M 

Előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 

 
Dunapataj 

 
42+5 

 
99052 

 
+5304 

 
104356 

 
26777 

 
+1241 

 
28018 

 
16657 

 
+466 

 
17123 

 
142486 

 
+7011 

 
149497 

 
Géderlak 

 
9+3 

 
31182 

 
+1080 

 
32262 

 
8441 

 
+253 

 
8694 

 
13944 

 
+938 

 
14882 

 
53567 

 
+2271 

 
55838 

 
Ordas 

 
4 

 
9980 

 
+387 

 
10367 

 
2683 

 
+98 

 
2781 

 
7525 

 
+387 

 
7912 

 
20188 

 
+872 

 
21060 

 
Társulás 
összesen: 

 
55+8 

 
140214 

 
+6771 

 
146985 

 
37904 

 
+1592 

 
39493 

 
38126 

 
+1791 

 
39917 

 
216241 

 
+10154 

 
226395 

 
 
 
 



4.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Tárgy: A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 
 tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségről szóló 15/2008.(VI.30.) 
 számú rendeletének módosítása 
 
Előterjesztő: DKT igazgató  
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Botykai János jegyző: A közoktatási törvény módosításából kifolyólag szeptember 1-től 
változtatni kell a művészeti iskolában az egy tanulóra jutó kiadások %-ában történt változás 
miatt a térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet – igaz, hogy az elégtelen tanulók 
esetében emelték-. Ismerteti a rendelet-tervezetet. Kérem és javaslom a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ami biztos, hogy nem fognak a térítési díjak változni ebbe a 
gazdasági helyzetben. Erre az igazgató és a fenntartó is próbált figyelemmel lenni. 
Megkérdezem a képviselő- testületet, hogy az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2010.(VI.24.) számú rendelete  

a Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 
tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről szóló  

15/2008. (VI.30.) számú rendeletének módosításáról 
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 117. § (4) bekezdésében, valamint 124. § (21) bekezdés a) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján a Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti 
Iskolája tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről szóló 15/2008. (VI.30.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
A Rendelet 5.§ (2) bekezdésének a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„ a.) a 18 éven aluli tanulóknál az (1) bekezdés szerinti kiadások: 
 
Tanulmányi átlageredmény  Egy tanulóra jutó folyó kiadás 
 
jeles tanulmányi eredmény esetén  (4,5 - 5)  5%-a 
jó tanulmányi eredmény esetén  (3,5 - 4,4)  6%-a 
közepes tanulmányi eredmény esetén  (2,5 - 3,4)  7%-a 
elégséges tanulmányi eredmény esetén  (2 - 2,4)  8%-a 
elégtelen tanulmányi eredmény esetén  (1 - 1,9)  15%-a 
 

b.) a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál az (1) bekezdés szerinti kiadások: 
 
Tanulmányi átlageredmény  Egy tanulóra jutó folyó kiadás 



 
jeles tanulmányi eredmény esetén  (4,5 - 5)  15%-a 
jó tanulmányi eredmény esetén  (3,5 - 4,4)  16%-a 
közepes tanulmányi eredmény esetén  (2,5 - 3,4)  18%-a 
elégséges tanulmányi eredmény esetén  (2 - 2,4)  22%-a 
elégtelen tanulmányi eredmény esetén  (1 - 1,9)  35%-a „ 

 
2.§. 

A Rendelet 5.§. (4) bekezdésének a.) és b.) pontjában szereplő normatív hozzájárulás 
szövegrész „legalább” szövegrésszel egészül ki. 

 
3.§. 

 
A Rendelet 1. számú függelék hatálya kiterjed a 2010/2011-es tanévre.   
                                                                        

4. § 
 

E rendelet 2010. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
Dunapataj, 2010. június 14. 
 
            Dusnoki Csaba sk.                                                            Dr Botykai János 
            polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
Tárgy: A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája alapító 
 okiratának módosítása 
 
Előterjesztő: DKT igazgató 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót az igazgató úrnak.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Egy módosítási javaslatom lenne az előterjesztéssel 
kapcsolatban. Az 1. pontban a felsorolás a következővel kezdődjön 
   851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása *-os jelölést, 
 852012 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) **-os jelölést, 
 852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) ***-os jelölést kapjon.  
Ennyi módosító javaslatom lenne köszönöm. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő- testületet, hogy az előterjesztést a 
módosító javaslatokkal elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 61/2010. határozat 
 



Tárgy: A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája alapító 
 okiratának módosítása 

 
H a t á r o z a t  

 
 Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-menti Közoktatási 
 Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája Alapító Okiratának mellékletét 
 módosítja az alábbiak szerint:  
 
 1. 

 851012 sajátos nevelési igényű óvodai gyermekek ellátása 
 852012 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) kapjon *- jelölést 
 a 852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) kapjon **- jelölést, 
majd a melléklet alján, a szakfeladat táblát követő szövegrész helyére a következő 

kerüljön: 
(*,**,*** Amennyiben azok a többi gyermekkel együtt nevelhetők, oktathatók és 
szakértői véleménnyel rendelkeznek.) 
1993. évi LXXIX. tv a közoktatásról /Kt./ 121.§./1/ bekezdés 29. a. pont 
meghatározása szerint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
(SNI/a); /Kt./ 121.§./1/ 29. b. pont meghatározása szerint a megismerő funkciók, vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók (SNI/b) az alábbi általános és specifikus tanulási 
zavarok esetén: 

 diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 
 az iskolai készségek kevert zavara (aritmetikai, olvasási, 

íráskészségzavar együttes előfordulása) 
 nem meghatározott zavar (tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége) 
 kevert specifikus fejlődési zavarok (a beszéd, a nyelv, az iskolai 

készségek és a motoros funkciók kombinált fejlődési zavara) 
 beszédészlelési és beszédmegértési folyamat elmaradása,  
 hiperkinetikus zavarok, magatartási zavarok, 
 testi /mozgás/ fogyatékosság (ép értelmű, integráltan oktatható 

tanuló), a következő feltételek biztosításával: habilitációs-
rehabilitációs foglalkozások, akadálymentes környezet, 
taneszközök, segédeszközök.) 

 
2. A képviselő-testület javasolja továbbá, hogy e szöveget követően az alábbi mondat 
is kerüljön bele a Mellékletbe: 
 

 Integrált Pedagógiai Rendszer alkalmazása az óvodai nevelés és az általános 
iskolai nevelés- oktatás folyamatában.  

  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 A képviselő-testület e 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. július 9. 
 
 
Tárgy: A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 
 Pedagógiai Programjának elfogadása 
 
Előterjesztő: DKT igazgató 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Igazgató urat kérem meg, hogy a lényegi változásokról 
számoljon be a képviselő-testület és a kábel televízió nézői számára. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Tisztelt képviselő-testületi tagok, tisztelt tv nézők, 
bizonyára felvetődik annak a kérdése, hogy a tavaly elfogadott pedagógiai programot miért 
kell módosítani. A beadott pályázat a TÁMOP-3.1.4, ami a módszertani megújulásra 
vonatkozik kötelezett minket arra, hogy újraszabályozzuk azt a dokumentumot, ami a 
működésünket szabályozza. A pedagógiai programba bele kellett venni a módszer lényegét, a 
tanulók értékelését. Ezért kellett újraszerkeszteni, vagyis egy részét újra is írni. Ebbe a 
pedagógiai programban egymás mellett éle a hagyományos tanítási módszertan és az új 
modern technika. Így a tanárok a tradíciókat és a módszertani megújulást viszik tovább az 
oktatás során. Ennek az összhangját kellett megoldanunk. Az I. kötet maga a Pedagógiai 
Program, a II. kötet tartalmazza az elméleti anyagokat, - a témahetet, az innovációt, a projekt 
tartalmi leírását – amelyek az iskola életét befolyásolják majd. A pedagógiai programot 
kötelező volt ismét szakértői vizsgálat alá vonni.  Igényes dokumentumok születtek a 
szakértők vizsgálatának köszönhetően, amely szakértői vélemény a jegyző úrnál található. 
Ennek megfelelően a megvalósítás is ilyen igényesen fog történni.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem Benkó Józsefné óvodavezetőt, hogy a helyi 
óvodai program lényegi változásokról kíván-e beszámolni?  
 
Benkó Józsefné óvodavezető: Annyit szeretnék mondani, hogy az óvodai program 
módosítását törvény írta elő, hiszen a módszerek megváltoztak. Mi is külön kötetekbe tettük 
azokat, amik a kompetenciákkal kapcsolatos, de rövid összetett változatát beépítettük a helyi 
óvodai programunk egy pontjába. Nagyon sokat dolgoztak a kollégák ezzel, úgy gondolom, 
hogy sok minden új dologra fény derült. Sok új módszerrel, tapasztalással bővült a gyermekek 
ismerete. Szeretném mindenkinek a munkáját megköszönni, aki ebben részt vett.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm szépen! Felkérem a jegyző urat, hogy a szakértői 
véleményről számoljon be. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Ahogy igazgató úr is említette, valóban mindkét szakértői 
vélemény és összegzés a rendelkezésünkre áll. Az iskola esetében Ambrusné dr. Szalay 
Katalin közoktatási szakértő véleményezte a programot és azt a legitimációs eljárások 
teljessége miatt jóváhagyásra javasolja a képviselő-testületnek. Az óvoda pedagógiai 
programját pedig Dudásné Széchényi Erika véleményezte. És ennek az utolsó két mondatát 
szeretném felolvasni: „A program az 1993. többször módosított közoktatási törvénynek a 



módosított óvodai törvény országos alapprogramjának megfelel. A fenntartó intézkedésével 
koherens és a feladatellátási kötelezettségen felül külön terhet nem ró rá.” E tekintetben is 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a program az óvoda esetében kijelenti, hogy a 
kötelezettségeken kívül további pénzügyi kötelezettséget nem rótt a képviselő-testületre. Ezt 
egyenlőre, az iskola esetében nem tudjuk kiolvasni a szakértői véleményből.   
 
Nagy Gyula alpolgármester: Azt szeretném hozzá tenni, hogy egy program annyit ér, 
amennyit megvalósítanak belőle. Ha ez jó, akkor azt kérem, hogy valósítsák meg, de azért 
alapvetően a helyi hagyományokat, alapvető dolgokat is tanítsák meg a gyerekeknek. Hogy 
mikor felkerülnek a felső tagozatba, írni, olvasni tudjanak, mert ez sok helyen nem mindig 
működik.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő- testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 62/2010. határozat 
 
Tárgy: A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája 
 Pedagógiai Programjának elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a a Duna-menti Közoktatási 
Társulás- Pedagógiai Programját és azt, az Oktatási, Művelődési és Sport bizottság 
javaslata valamint, Ambrusné dr. Szalai Katalin közoktatási szakértő (Budapest, 
Almássy tér 15. I.4.) Szakértői jelentése alapján jóváhagyja. 

 
 Felelős: Duna-menti Közoktatási Társulás igazgatója 
 Határidő: folyamatos 
 A képviselő-testület e 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. július 9. 
 
 
Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája Helyi 
  óvodai programjának elfogadása 
 
Előterjesztő: DKT igazgató 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester:  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő:  



 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő- testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 63/2010. határozat 
 
Tárgy: A Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája Helyi 
 Óvodai Programjának elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-menti Közoktatási 
Társulás Helyi Óvodai Programját és azt, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
javaslata, valamint Dudásné Szécsényi Erika Közoktatási szakértő (Kecskemét, Sétatér 
u. 5.) szakértői véleménye alapján jóváhagyja. 

 
 Felelős: DKT intézményvezető és Óvodai tagintézményvezető 
 Határidő: folyamatos 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt,  
 DKT intézményvezetőt,  
 Óvodavezetőt,   
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt,  
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. július 9. 
 
 
Tárgy: Dunapatajért Közalapítvány Kuratóriumának tisztségviselőkre javaslat tétel 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Már régóta tudjuk, hogy az alapítvány elnöke Toldi Jánosné 
lemondott a kuratórium elnökségéről, valamint még további 4 tag is lemondott. Csupán Szabó 
László és Kiss István maradt a tisztségében. Ismerteti az előterjesztést. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Természetesen az egyesületek nyilvántartását végző Kecskeméti 
Bírósághoz elküldjük az alapító okirat módosítását és ezt követően folyamatosan vizsgáljuk 
majd az alapítvány tevékenységét. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő- testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 64/2010. határozat 



 
Tárgy: Dunapatajért Közalapítvány kuratóriumának elnökének és új kuratóriumi tagok 
 megválasztása 
  

H a t á r o z a t  
 

1. Dunapataj Nagyközség képviselő-testülete Dunapatajért Közalapítvány alapító 
okirata 5.§. kuratóriumra vonatkozó rendelkezése alapján az alábbi személyeket 
kéri fel határozatlan időtartamra: 
Kuratórium elnökének  Csókás Gizella Dunapataj, Nefelejcs utca 28. szám alatti   
a kuratórium tagjának    
 (3.) Horváth Sándor Dunapataj, Malom utca 51. szám alatti  

                                    (4) Szakács János Dunapataj, Harsányi Köz 20. szám alatti 
                                    (5) Bachné Kiss Katalin Dunapataj, Újhelyi utca 6. szám alatti 

                       (7) Gyuricza Lászlóné, Dunapataj, Zrínyi utca 2. szám alatti 
lakosokat kérte fel, akik elvállalták a felkérést és ezért őket kuratórium elnökének 
illetve tagjainak megválasztja. 
A képviselő-testület a fenti változásokra tekintettel az alapító okiratát módosítja 
(1.§. 1. bekezdés c. pont, 5.§. a. 1. pont b. 3-5 és 7. pont, 5.§. 3. pont).  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti változások átvezetéséről 
gondoskodni szíveskedjék.  

2. A képviselő-testület megköszöni Toldi Jánosné kuratóriumi elnök, Kutus Béláné, 
Taba László, Horváth István és Nagy Jenő kuratórium tagoknak az alapítvány 
tevékenysége során elvégzett munkáját. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 előadó ügyintézőt (Bírósági bejelentés megtétele) 
 Dunapatajért Közalapítvány kuratóriumának elnökét,      
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. július 9. 
 
 
Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: Végvári Erzsébet (Kalocsa, Szt. István kir. u. 17. szám alatti) lakos, Dunapataj Szelidi-
 tó VIII. sz. 41. számú üdülője melletti fák kivágásával kapcsolatban benyújtott 
 fellebbezése 
 
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. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Tulajdonképpen csak megerősíteni tudom ezt a határozat-
tervezetet, mivel az ottan terület erdőnek számít. A fákat nem de az elszáradt gallyakat, ami 
veszélyezteti az épületet, azt le lehet vágni. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 65/2010. határozat 
 
Tárgy: Végvári Erzsébet (Kalocsa, Szt. István kir. u. 17. szám alatti) lakos, Dunapataj Szelidi-
 tó VIII. u. 41. számú üdülője melletti fák kivágásával kapcsolatban benyújtott 
 fellebbezése 

 
HATÁROZAT 

 
Végvári Erzsébet 6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 17. szám alatti lakosnak a 
Dunapataj Szelidi-tó VIII. utca 41. szám alatti üdülője mellett a Dunapataj Szelidi-tó 
4463 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú erdő művelési ágú területen található 4 db fa 
kivágásával kapcsolatban Dunapataj Nagyközség Polgármestere által hozott 252-
8/2010 számú határozatát Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete helyben hagyja. 

 
Ezen határozatom ellen a közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban –
jogszabálysértésre hivatkozással- a keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat 
közlésétől 30 napon belül a határozatot hozó szervnél, vagy a Bács-Kiskun Megyei 
Bíróságnál lehet benyújtani. 

INDOKOLÁS 
 

Végvári Erzsébet 6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 17. szám alatti lakos kérelmet 
nyújtott be, miszerint  a Dunapataj Szelidi-tó VIII. utca 41. szám alatti üdülője melletti 
Dunapataj Szelidi-tó 4463 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen 4 db fát szeretne 
kivágni. 
A kérelmező kérelmét nem indokolta. 

 
Dunapataj Nagyközség polgármestere 252-8/2010. számú határozatában a benyújtott 
kérelmet Zámbó Gábor okleveles erdőmérnöktől kért szakvélemény alapján 
elutasította, de engedélyezte a fák száraz, udvar fölé belógó ágainak a levágását, 
lenyesését. 

 
Végvári Erzsébet a polgármester határozata ellen Dunapataj Nagyközség Képviselő-
testületéhez címzett fellebbezést nyújtott be, amelyben a következőket írta le: 
,,Az üdülőmnek az erdő felőli részének használatában a közel álló fák miatt 
akadályoztatva vagyok. A fák alatti részen, sem füvet telepíteni, sem térköveztetni 
nem tudok, míg a fák ott állnak, a lehulló rengeteg levél, makk és ág miatt. 
Bemohásodik a fák alatt lévő rész, és a ház teteje is. A garázsom beázik, mert a sok 
levél , makk eltömíti a lefolyót, és megáll a tetőn a víz. A csatorna folyamatosan tele 



van levelekkel, ami emiatt tönkremehet, nem beszélve a sok munkáról, ami minden 
ősszel a levelek kitakarításával és az erdősáv kerítés melletti részének tisztításával 
folyik. 
A kocsimmal nem merek a fák alá állni, mikor nagy vihar van. Hová álljak. Más elé 
nem állhatok. Most is nemrég ezekben a nagy viharos időkben, egészséges fákat is 
kicsavart a szél. Nem merem a szeles időben kiengedni az udvarra az 5 éves 
kislányomat, nehogy rádőljön a fa. A kullancsveszély is így nagyobb…” 

 
A Képviselő-testület a 2010. június 24-én kelt ülésén a polgármester határozatát az 
alábbiakra tekintettel hagyta helyben: 

 
- Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatal közterület felügyelője és az 
önkormányzat erdésze, Zámbó Gábor okleveles erdészmérnök által a helyszíni 
szemlén megállapítást nyert, hogy a Dunapataj, Szelidi-tó 4463 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú terület erdő művelési ágú („tervezett erdő”), ezért az erdészeti hatóság által 
jóváhagyott terv szerint köteles gazdálkodni az erdőgazdálkodó, vagyis Dunapataj 
Nagyközség Önkormányzata. 
- Az önkormányzat erdésze, Zámbó Gábor okleveles erdészmérnök szakvéleményében 
a következőket írta le: 

 
,,A Dunapataji Önkormányzat bejegyzett erdőgazdálkodóként tevékenykedik a 
Dunapataj-Szelidi-tó 4463 hrsz-ú erdő művelési ágú területen, amely a Dunapataj 
26/A erdőrészletként szerepel az erdészeti nyilvántartásban, mint üzemtervezett erdő. 
Üzemtervezett erdőkben az erdőgazdálkodó 10 évre szóló, az erdőtervezési iroda által 
készített és az erdészeti hatóság által jóváhagyott terv szerint köteles gazdálkodni. 
Az érintett erdőrészletre szóló üzemterv 2011. december 31-ig  érvényes. Az 
üzemtervi előírások szerint az erdőrészletben a 10 éves ciklus alatt tisztítási munkát 
lehet végezni, amit az Önkormányzatunk el is végzett, így 2012-ig az erdőrészletben 
az érvényben lévő előírások szerint más fakitermelési munka nem végezhető! 
Az Önök által bejelentett fák egészségi állapota jó, közvetlen veszélyt nem jelentenek 
környezetükre, így a fent leírt okok miatt kivágásukat nem tudjuk engedélyezni, sem 
elvégezni. Az udvar fölé belógó és száraz ágak elvágását, a fák nyesését az 
Önkormányzat képviselőjének jelenlétében el lehet végezni, végeztetni.” 

 
Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 
(továbbiakban Ket.) 2004. évi CXL. tv. 71.§(1) bek. és 72.§ -a alapján hoztam meg. 

 
Illetékességemet a Ket. 21.§(1) bek. c) pontja, hatáskörömet az 1999. évi LXV. tv. 
79.§-a biztosítja. 

 
Az ügyintézésre rendelkezésre álló határidőt a Ket.33.§ (1) bek. alapján állapítottam 
meg. 

 
A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 109. § (1) (3) (4) bekezdése alapján biztosítottam. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 



jegyzőt, 
Végvári Erzsébet fellebbezőt, 
pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. július 9. 

 
 
Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: A Bodzási út melletti üdülőtulajdonosok 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. Azt szeretném javasolni, hogy ha hasonló témájú kérés érkezik a képviselő-
testület felé, akkor a korábbi elnevezéseket használjuk. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 66/2010. határozat 
 
Tárgy: A Bodzási út környéki üdülőtulajdonosok kérelme (Csíkos utca elnevezési ügye) 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunapataj, Szelidi-tó 
 Bodzásban lévő 020/18 hrsz-ú Csíkos út elnevezésével kapcsolatban a beérkezett 
 kérelmet és ismét áttekintette a 101/2008. számon hozott képviselő-testületi 
 határozatot, amelyben az érintett utat elnevezte.  
 A képviselő-testület úgy dönt, hogy nem változtatja meg az utca elnevezését, 
 ugyanakkor nem gátolja meg, hogy a tulajdonosok kiegészítésként ne utalhassanak az 
 általunk egykor használt névre. 
 A képviselő-testület úgy döntött, hogy a környékbeli tulajdonosok által elnevezett 
 Tere-  Fere tér feliratú tábla levételéről nem intézkedik, illetve annak újbóli 
 jelzésében sem kíván  intézkedni, mert annak eltávolítására sem tett intézkedést. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. július 30. 
 A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 kérelmezőket,      



 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. július 9. 
 
 
Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Falu-felújítási és Műemlékvédelmi Alapítvány támogatási 
 kérelme 
 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Pénzügyi Bizottság elnökét kérem meg, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság előterjesztését. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 67/2010. határozat 
 
Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Falu-felújítási és Műemlékvédelmi Alapítvány támogatási 
 kérelme 

 
H a t á r o z a t  

 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Falu-
 felújítási és Műemlékvédelmi Alapítvány támogatási kérelmét, és úgy döntött, hogy az 
 önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel a hozzájárulást nem támogatja. 
  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: - 
 A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 Bács-Kiskun Megyei Falu-felújítási és Műemlékvédelmi Alapítványt,      
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. július 9. 
 
 
 
 
 



Tárgy: Korona Rádió kérelmének megtárgyalása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Németh István a június 18-ára tervezett „Korona Part” nyitó 
rendezvénye a rendkívüli csapadékos időjárásnak köszönhetően elmaradt, így nem tudott élni 
a képviselő-testület által hozott határozattal, engedéllyel. A tegnapi nap folyamán érkezett 
hozzánk egy újabb kérelem a Német Istvántól, amely arra vonatkozott, hogy a „Korona Part” 
nyitó rendezvényének elmaradása miatt szeretné ismét kérni a képviselő-testület engedélyét, 
hogy 2010. július 2-án megrendezésre kerülhessen a rendezvény. Továbbá kéri, hogy 
amennyiben ismét elmaradna a rendezvény az időjárás miatt, akkor az a következő héten 
szombaton tarthassa meg. Van-e valakinek valamilyen javaslata? Vagy a korábbi határozatot 
tartjuk hatályban? 
 
Nagy Jenő Zoltán képviselő: A zajvédelemre szeretnék rátérni ugyanis a nyitott rendezvények 
általában elég problémásak szoktak lenni. Mi az a tolerancia szint, amit el kell viselni? Illetve, 
amennyiben ezzel kapcsolatban probléma van, kihez lehet fordulni? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Sokan megkerestek már ezzel kapcsolatban. Itt szeretném 
leszögezni, hogy a Szelidi-tó turisztikai terület. Ha elkezdünk megtiltani dolgokat, akkor 
lehúzhatjuk a rolót. Biztos, hogy sok embernek nem fog tetszeni ez a Korona Rádiós program, 
de az én véleményem az, hogy hoz nekünk a Rádió, hogy ezt kibírjuk. Hogy kihez lehet 
fordulni ilyen esetben? Az I. fokú szerv Kalocsa Város jegyzője. Oda kell bejelentést tenni, 
amennyiben probléma adódna. Szerintem nem kellene szigorítani a dolgokat, így is kevés 
nyaraló van Szeliden.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Az önkormányzat a Korona Parttal kapcsolatban tulajdonosként 
adta hozzájárulását és nem hatóságként. Felhívtuk a kérelmező figyelmét a határozatban a 
zajvédelmi előírásokra. 1994. óta hatályos rendeltünk is van, ami tartalmazza, hogy ha valaki 
zenés rendezvényt kíván tartani, akkor köteles a jegyzőhöz bejelenteni és engedélyt kérni. A 
zaj tekintetében azonban a helyi jegyzőknek megszűnt a hatásköre. A hatáskört a Kistérség 
székhelye szerinti város (Kalocsa) jegyzője gyakorolja. Zaj esetén, munkaidőn túl nem a 
közterület-felügyelőt, vagy a polgármestert kell felcsörgetni éjnek évadján, hanem a 
rendőrséget. Azt azonban szeretném elmondani és kiemelni, hogy bizonyos tűrési (szomszéd 
jogok) kötelezettségünk van mielőtt a hatóságokhoz fordulunk.   
 
Nagy Jenő Zoltán képviselő: Köszönöm szépen a válaszokat és továbbítani fogom az 
érdeklődőknek. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Az én véleményem is az, hogy ilyen korlátozásokat nem 
tehetünk. Nem tilthatjuk meg a szórakozási lehetőségeket, mert amúgy is elég kevés ember 
van Szeliden. Szelidről nem zárhatjuk ki az életet. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 68/2010. határozat 



 
Tárgy: Korona Rádió Bt. kérelme, a Szelidi strandon „Korona Part” nyitó rendezvény 
 megtartásának új időpontjára 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Korona 
 Rádió Bt. újból benyújtott kérelmét, amely a „Korona Part” nyitó rendezvényének 
 megtartására vonatkozott, - mivel a rendkívüli csapadékos időjárásnak köszönhetően a 
 tervezett időpontban (2010. június 18.) nem került megrendezésre. 
 A képviselő-testület úgy döntött, hogy a korábbi 58/2010-es számú határozatát 
 hatályban tartja, és engedélyezi a rendezvény megtartását 2010. július 2-án (péntek), a 
 fenti számú határozatban foglalt feltételekkel. 
 Továbbá a képviselő-testület engedélyezi, - amennyiben 2010. július 2-án (péntek) 
 ismételten az időjárási körülmények miatt elmaradna a rendezvény – azt az azt követő 
 héten 2010. július 9-én (péntek) kerül megrendezésre. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. július 3. 
 A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 Korona Rádió Bt-t,      
 Közterület-felügyelőt, 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. július 9. 
 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén a nyílt ülést berekesztem. 
 

Kmf. 
 

Dusnoki Csaba         dr. Botykai János 
polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 


