
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 30-án tartott 
rendkívüli képviselő-testületi ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin (később érkezett), Kothencz József, Nagy 

Gyula, Nagy Jenő Zoltán, Schill Tamás, Szabó László képviselők 
 Dusnoki Csaba polgármester 
 dr. Botykai János jegyző 
 
Távol lévő képviselők: Járdi József, 
    Kiss István, 
    Kocsis Károlyné, 
    Szamosközy Tamás 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 7 fő, ismerteti a napirendet. Majd az ülést megnyitja. 
 
A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 
 

N A P I R E N D  
 
1.) A Polgármesteri Hivatal épület felújítási („főépület” „kisépület”) munkálataira vonatkozó 
 tartalék-keret felhasználásának engedélyezése és ehhez fedezet biztosítása 
2.)  Az orvosi rendelő hőszigetelése, tetőfelújítása, kazáncseréje. Önerő kiegészítés. 

Közbeszerzési eljárás megindítása 
3.) Önerős útburkolat felújítások aszfalt burkolattal Dunapatajon  
4.) Konyha tetőszerkezetének felújítása. Kivitelező szerződésének jóváhagyása 
5.) Művelődési ház felújításához kiviteli tervek készíttetése (LEADER pályázat 159/2009. 

határozat) 
6.) Közbeszerzési terv módosítása 
7.) DKT közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséből eredő többletköltség finanszírozása 
  
 
1.sz. napirend tárgyalása: 
 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal épület felújítási („főépület” „kisépület”) munkálataira 
 vonatkozó tartalék-keret felhasználásának engedélyezése és ehhez fedezet biztosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Mint már tudják a képviselő-testület tagjai a Polgármesteri 
Hivatal felújításával kapcsolatos pályázatot megnyertük a kivitelezésnél azonban problémák 
merültek föl. Kénytelenek voltunk statikus szakértő bevonására, mivel 2010. június 18-án 
kaptunk a műemlékvédelemtől egy olyan határozatot, hogy be kell vonnunk statikus szakértőt. 
Aminek van egy plusz költsége, - ami (beépítésre kerülne) - bruttó 375.000,- Ft, ebbe a 
szakértői díj és művezetés is bele tartozik.  
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A kisépület felújítása önerős beruházásnak indult, a vakolatot és a nyílászárókat szerettünk 
volna kicserélni, valamint a vizesedést belülről leburkolni. Azonban adódott egy kis 
probléma, ugyanis a főfalaknál az áthidalók hiányoztak, így meg kellett oldani a hiányt 
továbbá a tetőszerkezet megerősítése is szükségessé vált, így új költségvetést kellett készíteni, 
ami 3.974.143,- Ft, ebbe benne foglaltatik a bruttó szakértői díj is. Ennek a költsége sokkal 
magasabb volt, így kénytelenek voltunk egyeztetni a vállalkozóval, aminek köszönhetően 
egy-két dolog megváltozott.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Mikor beadtuk az engedélyes terveket, akkor is több hónapra rá jött 
a válasz, - akkor még a Hajdú István műemlékvédelmi főfelügyelő úrtól, - hogy kiviteli 
terveket is kell készíteni, - amely előírásnak eleget is tettünk, ugyanis a kiviteli tervek 
elkészültek. Később azt a hírt kaptuk, hogy Hajdú István kolléga és a kiviteli tervek is 
„eltűntek”. Ebből adódott az a levél, amelyikben a fél éve beadott kiviteli terveinkre 
válaszoltak. A közbeszerzési eljárás eredményének ismertetésekor is utaltam a tartalékkeret 
fontosságára. Talán most már kilábaltunk ebből a dologból és többletigény nem lesz. Abban 
bízok, hogy ilyen előzmények után, aki kijön majd a műemlékvédelem feltételeit ellenőrizni, 
az használatba vételkor sem talál semmi hibát. Úgy gondolom, hogy statikailag rendben 
vannak a dolgok, ugyan van még egy-két dolog, amit tisztázni kell, de ettől függetlenül nincs 
probléma.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Még annyi kiegészítésem lenne, hogy természetesen a belső 
internet, telefon, és a belső festés az más projekthez tartozik. Megkérdezem a képviselő-
testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 69/2010. határozat 
 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal épület felújítási („főépület” „kisépület”) munkálataira 
 vonatkozó tartalék-keret felhasználásának engedélyezése és ehhez biztosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
 Dunapataj Nagyközség képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 
 épület felújítási („főépület” „kisépület”) munkálataira vonatkozó tartalék-keret 
 felhasználásának engedélyezéséről és az ehhez szükséges fedezet biztosításáról szóló 
 előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 

1. A képviselő-testület engedélyezi a Free Line Kft- vel kötött Polgármesteri Hivatal 
főépületének felújítási munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés tartalék 
keretének felhasználását, 1.606.809,- Ft összegben pótmunkaként, valamint 
jóváhagyja a statikus szakértői vélemény 375.000,- Ft-os díját. (A felújítást az 
EMVA LEADER program támogatja.) 

2. A képviselő-testület engedélyezi a Free Line Kft- vel kötött Polgármesteri Hivatal 
udvari (kisépület) épületének felújítási munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés 
tartalék keretének felhasználását 1.992.334,- Ft összegben pótmunkaként (saját 
erős beruházás). 
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A fenti kiviteli munkákhoz szükséges 3.599.143,- Ft fedezet, valamint a 
tartószerkezeti statikai szakvélemény költségeinek fedezetére 375.000,- Ft-ot biztosít a 
2010. évi általános tartalék terhére (összesen: 3.974.143,- Ft-ot) 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
műszaki előadót, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. július 15. 
 

 
 
2.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási 

rendszeréhez benyújtott „Orvosi rendelők infrastruktúra fejlesztése” című pályázat 
csökkentett összegű támogatása 

 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Orvosi rendelők infrastruktúra fejlesztése” című pályázatunkat a Regionális 
Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője 33.843.739,- Ft összegű, csökkentett 
összköltséggel történő támogatásra érdemesnek ítélte. Azért került sor a csökkentett 
összköltséggel történő támogatásra, mert a pályázati felhívás alapján a gyermekjóléti szolgálat 
és a 600 fős ellátotti létszámot el nem érő gyermekorvosi praxis nem támogatható, így a 
támogatható összköltséget arányosítással csökkentették. A projekt keretében 
eszközbeszerzésre és külső felújítási munkálatok elvégzésére kerül sor, amely nem 
kivitelezhető a külső felújítási munkálatok elvégzése a gyermekjóléti szolgálat és a házi 
gyermekorvosi rendelő fejlesztése nélkül. Ebből a 33.843.739,- Ft-ból 330.750,- Ft- os 
eszközbeszerzésre van lehetőség, de én azt javaslom, hogy ne vegyük igénybe, mert majdnem 
6 millió Ft eszközbeszerzésünk van még, amit fel kell használni. A kisebb eszközöket pedig 
be tudjuk szerezni bármikor. 3.374.302,- Ft önerőre van szükségünk ahhoz, hogy teljes 
mértékben meg tudjuk valósítani a gyermekorvosi rendelő fölötti tetőszerkezet javítását, 
festését és a szigetelését.  
Jövő héten szeretnénk megkezdeni a közbeszerzést, hiszen 2-3 hónap mire az lezajlik, és 
utána szeretnénk a téli időszakban már az új fűtési rendszert szeretnénk használni. Javaslom, 
hogy a közbeszerzéssel bízzuk meg az Épinber Kft-t. A közbeszerzési díj összege 373.400,- 
Ft. (Jövő júniusban fogunk a végére érni ennek a pályázatnak.) A kiviteli tervek esetében a 
tervezési díj 1.000.000,- Ft, amit eléggé húzós összegnek tartunk. Most fogunk újra tárgyalni 
a tervezővel, ugyanis nem értek egyet abban, hogy ez ennyire sokba kerüljön. 
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Dr. Botykai János jegyző: Olyan pályázati elbírálás történt, hogy az összes költséghez képest 
„valamilyen” arányban vontak a költségvetésből. Megkövetelik tőlünk, hogy mindkét 
költségre vonatkozóan készítsünk költségvetést. Levonnak bizonyos összegeket és ez alapján 
csináljuk költségvetést a jobb (pályázati finanszírozott) illetve a bal (saját finanszírozott) oldal 
részére. Ez számomra egyenlőre érthetetlen, mert elméleti költségvetést kérnek, ami az eredeti 
pályázattól eltérő. Az a baj, hogy ahhoz, hogy a szigetelést lehessen csinálni ki kell írni a 
közbeszerzést a teljes összegről. És akkor még itt van a kiviteli terv szükségessége is.  
Az építési hatóságtól van nyilatkozatunk, arra vonatkozóan, hogy ez egy nem építési engedély 
köteles tevékenység. Ennek ellenére a közbeszerzéshez valamilyen építési terveket kell, hogy 
készítsünk, mert a költségvetés alapján nem tudja majd az árajánlatot tevő eldönteni, hogy mit 
és hogyan kell elvégeznie. Tehát ebben állunk vitában a tanácsadókkal és a pályázati 
kiírókkal, mert ők sem tudják megmondani a tervek műszaki tartalmait. Amit a Helfrich 
Salamon nyújtott be a 800.000,- Ft + Áfás árajánlatot erős túlzásnak tartom, mert milyen 
kiviteli tervet lehet készíteni pl.: egy cserép cserére? Másrészt a kazán cserére milyen kiviteli 
terveket lehet készíteni, amikor az 1,2 millió Ft-os árajánlatnak ¾ része a kazán, a többi a 
munkadíj!? Valószínű, hogy elektromos tervekre lesz szükség. De ahhoz, hogy homlokzati 
rajzokat készítsenek az teljes mértékben felesleges, mert az akadálymentesítéses pályázat 
esetében mindegyikről készült alaprajz. Azt javaslom, hogy a polgármestert, vagy a 
bizottságot bízzuk meg, hogy folytassa le a felmerült problémák egyeztetését és ennek 
eredményeként egyezzen meg a tervezővel is. A pályázati feltételeknek valamilyen módon 
meg kell felelnünk.  
 
Dr. Iván Katalin képviselő megérkezett a rendkívüli képviselő-testületi ülésre, így a 
képviselő-testület létszáma 8 fő.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Erre van árajánlatunk ezt elfogadjuk és a közbeszerzéshez 
szükséges kiviteli terveknek csak a legszükségesebbjeit gyártatjuk le, így ennek arányában 
lehetőség van az árcsökkentésre. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 70/2010. határozat 
 
Tárgy: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási 
 rendszeréhez benyújtott „Orvosi rendelők infrastruktúra fejlesztése” című pályázat 
 csökkentett összegű támogatása 
 

H a t á r o z a t  
 
 Dunapataj Nagyközség képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi rendelők 
 infrastruktúra fejlesztési munkálataira vonatkozó tartalék-keret felhasználásának 
 engedélyezéséről és az ehhez szükséges fedezet biztosításáról szóló előterjesztést, és a 
 158/2009. számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:  
 
 A pályázat elfogadott és csökkentett költsége áfával együtt: 35.624.989,- Ft 
 A megítélt támogatás összege ehhez (95%):    33.843.739,- Ft 
 Az eddig biztosított önkormányzati önerő (5%):     1.966.502,- Ft 
 (ebből pályázathoz szükséges csökkentett összegű önerő: 1.781.250,- Ft) 
 További önerő (igény):        3.189.050,- Ft 
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 Beruházás összesen:       38.999.291,- Ft 
 
 A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 1.781.250,- Ft önrészen felül a DAOP 
 támogatási rendszerén belül nem támogatott költségek fedezését, (kivéve 330.750,- Ft 
 összegű eszközbeszerzést,) összesen 3.189.050,- Ft-ot a 2010. évi céltartalék 
 terhére biztosítja. 
 
 A képviselő-testület elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását. 
 
 A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatására az Épinber Kft-t 
 (Kecskemét) bízza meg, és jóváhagyja a 373.400,- Ft-os közbeszerzési díjat. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2011. június 30. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 Épinber Kft-t, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. július 15. 
 
 
3.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Önerős útburkolat felújítások aszfalt burkolattal Dunapatajon 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
  
Dusnoki Csaba polgármester: Az útburkolat felújításával kapcsolatban kértem árajánlatot és a 
végső árajánlat ma reggel érkezett meg faxon, mivel a DAOP esetébe nem nyertük meg az 
útjavítást, - amit fel akartunk újítani a Baross, Petőfi, Árpád, József Attila és az Ady Endre 
utca. Ezeket az utakat (József Attila és az Ady Endre utca) újra felmérettük, hogy mennyiből 
és hogyan lehet felújítani nem pályázati kiírásnak megfelelően. A pályázati kiírás előír 
bizonyos feltételeket, de mivel önerős a pályázat, így nem biztos, hogy oly módon kell 
javítani. Igazából nem 9 cm aszfaltról (pályázat előírta, hogy 2 rétegben, hogy kell felvinni), 
hanem 1 rétegű aszfalt rétegről lenne szó, természetesen előtte vagy zúzalékkal, vagy 
aszfalttal kijavítva, kikátyúzva kerülne sor a javításra. Úgy történne a javítás, ahogy az 
Erzsébet vagy a Madách utcánál történt. A legrosszabb állapotban lévő utcákra kértem 
árajánlatot, mivel ezeknek a felújítása lesz a legdrágább, a másik két utcát a vállalkozó sokkal 
könnyebben tudja felújítani, hiszen azok költsége sokkal kisebb és nem kell közbeszereztetni. 
Valamint ezeknek az utaknak a pályázatba való becsatolása egyszerűbb lesz, amennyiben 
ezek a pályázati feltételek maradnak. Hiszen az utolsó pályázati feltétel rá volt a pályázati 
lapra vezetve, ami úgy szólt, hogy közintézményt, vállalkozást kell érintenie az utcának, és ez 
a közösségi közlekedés szempontjából volt fontos. Ezen feltételeknek a Petőfi Sándor és a 
Baross utca felelt meg maximálisan, hiszen a rendőrség, az óvoda, a hivatal, a református 
egyház, és bolt is található rajta. A többi utca ettől hátrányban van. Ezen utcák felújítási 
költsége ténylegesen 10 millió Ft alatti. A leghosszabb utca a József Attila utca, ez több ezer 
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m2-es aszfaltburkolatot kíván. A József Attila utcából nyílik az Ady Endre utca, ami szintén 
felújításra vár. Ennek a két utcának a költsége 30.714.225,- Ft, valamilyen szintű patka 
emeléssel. Ez a felújítás közbeszerzés köteles, mivel 15 millió Ft fölött vagyunk. Ennek a 
kiírása 250.000,- Ft + Áfa, valamint a műszaki ellenőr díja is ugyanennyi. Ezt gondoltuk a 45 
millió Ft helyett, hiszen a pályázatban ez szerepelt volna. El kell, hogy döntsük, akarjuk-e ezt 
a beruházást vagy nem. Mindenféleképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a pénzeket a 
képviselő-testület szerezte, és pontosan ezért javaslom, hogy amit mi szereztünk, azt is mi 
használjuk fel. Ezek még az általános tartalékba beleférnek és még így is marad céltámogatás 
keretében 11 millió Ft.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Az a véleményem, hogy vágjunk bele. Ez a két utca 
„történelmi utca” megérdemli a felújítást. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Nem csak azért, mert „történelmi utca”, hanem 
ezeknek az utcáknak most jár le a garanciájuk és most kell tenni valamit. Most van itt az az 
időszak, hogy érdemes még lépni a javítás irányába. 
 
Kocsis Károlyné képviselő: Igen egyetértek a Pénzügyi Bizottság elnökével. Innentől már 
rohamosan romlana az utca állapota.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Van, ami már nagyon rossz állapotban van. Például a Munkácsy 
utca, ami betonos és van egy 200 méteres szakasz, ami aszfaltos, ez a rész vár felújításra. 
Véleményem szerint ezt is fel kellene újítani mivel ez az utca még nem volt javítva. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Először azt kellene eldöntenünk, hogy érdemes-e most ezért a 
200-m-es szakaszt felújítani. Ehhez nem kell közbeszerzést kiírni, így azt hamarabb fel lehet 
újítani.  
 
Nagy Gyula alpolgármester: Olyan 2 millió Ft-ba kerülne, ha ezt fel szeretnénk újítani, 5-6 
cm-es réteg elég lenne. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az 5-6 cm réteg kevés lenne.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Nem lenne elegendő olyan zárás, - amivel a további állagromlás 
megállítható lenne - mint amilyet a Zrínyi utca kapott? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az én véleményem az, hogy a Munkácsy utcát egyszerre jövőre 
kellene felújítani, mert ha most a kátyút megcsináljuk, akkor is jövőre ugyanúgy az egész 
utcát le kell aszfaltoznunk. Nem hiszem, hogy ennyi pénzkidobást megengedhetünk 
magunknak. Inkább jövőre kellene egyszerre az egész utcát felújítani. Amennyiben azt a 200 
méteres szakaszt úgy döntünk, ebben az évben kikátyúzzuk, akkor nem csak azt a 200 métert 
kellene javítani, - mert akkor megtörik az aszfalt és ugyanott vagyunk ahol elkezdtük, - 
hanem legalább a Gólya utca sarkáig. Ennek az utcának a közbeszerzését feltételesen kellene 
kiírni, ha esetleg mégis úgy döntünk, hogy felújítjuk. Hiszen ha feltételesen írjuk ki, akkor 
még vissza tudunk lépni, amennyiben meggondoljuk magunkat.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 71/2010. határozat 
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Tárgy: Önerős útburkolat felújítások aszfalt burkolattal Dunapatajon 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületet megtárgyalta a Solt Út Kft. által adott 
 árajánlatot, amely Dunapatajon a József Attila és az Ady Endre utca aszfaltos 
 burkolattal történő felújítására vonatkozott és úgy döntött, hogy a fent említett utcák 
 (József Attila és az Ady Endre utca) kerülnek felújításra aszfalt burkolattal, 
 30.714.225,- Ft értékben. 
 A képviselő-testület a fedezetet a 2010. évi általános tartalék terhére biztosítja. 
 Biztosítja továbbá a képviselő-testület a közbeszerzési eljárás és a műszaki 
 ellenőrzés elvégzéséhez szükséges összeget is 250.000,- Ft + Áfa és 250.000,- Ft + 
 Áfa (összesen 500.000,- Ft + Áfa) értékben a 2010. évi általános tartalék terhére. 
 A képviselő-testület a közbeszerzési eljárást megindítja és az Épinber Kft-t bízza 
 meg, annak lebonyolítására a közbeszerzési törvény esetleges módosulásának 
 figyelembevétele mellett. 
  

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. október 1. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
műszaki előadót, 
Épinber Kft-t, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. július 15. 

 
 
4.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Konyha tetőszerkezetének felújítása. Kivitelező szerződésének jóváhagyása 
 
Előterjesztő: polgármester 
   
Dusnoki Csaba polgármester: A Paksi Atomerőműtől 7,5 millió Ft támogatást kaptunk, a 
Konyha felújítására mivel a konyha épülete beázott, és miután nem közbeszerzés köteles, 
árajánlatot kértünk a T&K, a General és a Free Line Kft-ktől.  
A beérkezett árajánlatok: 
T&K Kft.   8.206.185,- Ft (bruttó) 2010. augusztus 20. 
Generál Kft.   8.580.000,- Ft (bruttó) 2010. szeptember 
Free Line Kft.  8.409.540,- Ft (bruttó) 2010. októberére ígérték a munkálatok 
elvégzését. 
Mivel még július 24-én, de már augusztus 14-én is lakodalom van a Napközis Konyhán, ezért 
a két időpont között kell a felújítási munkálatokat elvégeztetni. Tehát erre a 3 hétre kell 
összezsúfolni a nagyobb munkákat. Minden szempontból a legjobb ajánlatot a T&K Kft. adta, 
az időpont náluk a legalkalmasabb, így az ő ajánlatuk a legkedvezőbb, így azt javaslom, hogy 
őket válasszuk ki nyertes ajánlattevőnek. Ebbe a teljes tető cseréje, megerősítése, a 
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villámvédelmet le kell szednünk, hiszen egy új villámhárító beszerzése, felszerelése 600.000,- 
Ft-ba kerülne. Így inkább a régi villámhárítót fogjuk leszedni és javítani, továbbá ebbe az 
árban benne van még a 3 kémény visszabontása, 2 felújítása, a két előtető lindap-os fedése, 
megerősítése, az előtető - az 51-es út felől - elbontása és egy fa lábakon álló kis terasz 
felépítése, valamint térköves járda kialakítása a konyha bejárata felé, teljes csatorna- hálózat 
cseréje tartozik bele. Ehhez a beruházáshoz 700.000,- Ft-ot kell hozzátennünk és így a 
tetőszerkezet felújítása el is készülhet.  
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: A tetőszerkezet is lebontásra kerül? 
 
Dr. Botykai János jegyző: Nem. Csak szükség szerint megerősítik. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Javaslom, hogy a T&K Kft-t bízzuk meg a Napközis Konyha 
felújításával bruttó 8.206.185,- Ft értékben.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 72/2010. határozat 
 
Tárgy: Konyha tetőszerkezetének felújítása. Kivitelező szerződésének jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületet megtárgyalta a Napközis Konyha 
 tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos árajánlatokat, mint írásbeli előterjesztést és 
 úgy döntött, hogy a legjobb ajánlatot tevő T&K Kft-t bízza meg a Napközis Konyha 
 felújításával  kapcsolatos munkálatok elvégzésével, bruttó 8.206.185,- Ft értékben. 
 A képviselő-testület a fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: 

  - Paksi Atomerőmű Zrt. által nyújtott 7.500.000,- Ft fejlesztési célú támogatás, 
  - a fennmaradó 706.185,- Ft-ot a 2010. évi általános tartalék terhére. 

 Kivitelezési határidő: 2010. augusztus 19. 
 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kiviteli szerződéseket kösse meg.  
  

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 30. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert,  
jegyzőt,  
műszaki előadót, 
T&K Kft-t, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
A kivonat kiadásáért felelős:  
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. július 15. 

 
 
5.sz.napirend tárgyalása 
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Tárgy: Művelődési Ház felújításához kiviteli tervek készíttetése (LEADER pályázat 
 159/2009. határozat) 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
  
Dusnoki Csaba polgármester: LEADER- hez adtunk be pályázatot teljes külső nyílászáró 
cserére, a hiánypótlás során azonban olyan értesítést kaptunk, hogy építési beruházás esetén 
építési tervdokumentáció szükséges, amelynek - a tervezett építmény jellegétől függően - 
minimálisan tartalmazni kell az alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket.  Kötelesek 
vagyunk a felújítás előtti és utáni állapotokról is a tervező által készített építési dokumentációt 
benyújtani. Tervező által készített helyszínrajz benyújtása is szükséges. Mivel nem csatoltuk 
be – mert úgy tudtuk, hogy nem építés engedélyköteles – és 3 napunk volt rá, így elkészítettük 
Helfrich Salamonnal, aki 300.000,- Ft + Áfa értékű tervdokumentációt készített. Itt van az 
árajánlata, így ezt mi már megcsináltattuk, hiszen a hiánypótláshoz szükség volt rá.  
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 73/2010. határozat 
 
Tárgy: Művelődési Ház felújításához kiviteli tervek készíttetése (LEADER pályázat 
 159/2009. határozat) 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületet megtárgyalta a polgármester szóbeli 
 előterjesztését és úgy döntött, hogy a Helfrich Salamon által készített 
 tervdokumentációt elfogadja 300.000,- Ft + Áfa értékben, amelyet 2010. évi 
 általános tartalék terhére biztosít. 
 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezői szerződést kösse meg.
  
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. augusztus 15. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 Helfrich Salamont,  
 műszaki előadót, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. július 15. 
 
 
6.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Közbeszerzési terv módosítása 
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Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Az elhangzottak alapján az orvosi rendelő hőszigetelésével, 
felújításával kapcsolatos közbeszerezés megindítása miatt kell kiegészíteni a 20/2010-es 
határozatunkat. A József Attila és az Ady Endre utcák útfelújítását azért nem, mert az már 
szerepel a tervben attól függetlenül, hogy nem pályázati úton lesz megvalósítva. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 74/2010. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj Nagyközség 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 20/2010. számú határozatát a következő 
 ponttal egészíti ki:  
  
 10. Orvosi Rendelő hőszigetelése, tetőfelújítása, kazán cseréje 
 
 A határozat többi része változatlan marad. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. július 1. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. július 15. 
 
7.sz.napirend tárgyalása 
 
Tárgy: DKT közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséből eredő többletköltség 
 finanszírozása 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót az igazgató úrnak, hogy egészítse ki az 
előterjesztést. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Köszönöm szépen, nem kívánok kiegészítést tenni. 
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Dr. Botykai János jegyző: Ez egy munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos nem várt kiírás, 
hiszen Kovácsné Rácz Adrienn óvónő nem jön vissza dolgozni a GYES után. A képviselő-
testületet kéri az előterjesztő, hogy járuljon hozzá a kötött felhasználású előirányzatok és a 
feladatelmaradásból keletkezett megtakarítás átcsoportosításához úgy, hogy az intézménynek 
a fenti zárolt jogcímén 2010. évben többlet bérigénye már nem lesz. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 75/2010. határozat 
 
Tárgy: DKT közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséből eredő többletköltség 
 finanszírozása 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a DKT igazgatójának a 
 fenti tárgyban a képviselő-testülethez és a pénzügyi bizottsághoz benyújtott 
 előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
 Az előterjesztésben foglaltak szerint Kovácsné Rácz Adrienn óvónő közalkalmazotti 

jogviszonyának megszűnése miatt a Duna-menti Közoktatási Társulásnál 863.320,- 
Ft (679.780,- Ft + bér 183.540,- Ft járulék) többletköltség jelentkezik, melynek 
fedezete az intézmény 2010. évi költségvetésében nem áll rendelkezésre. Az 
intézmény vezetője a többletkiadás fedezetére az óvoda bérelőirányzatán belül az 
alábbi tételeket jelölte meg: 

  
Személyi Járulék Összesen Jogcím előirányzat 

Kiemelt munkavégzés fennmaradó 4 
hónapi tervezete 168.000 45.360 213.360 

SNI-s foglalkoztatás maradványa 184.780 49.890 234.670 
Logopédiai foglalkoztatás maradv. 78.000 21.060 99.060 

Utazási támogatás maradványa 117.000 31.590 148.590 
Helyettesítési keret 132.000 35.640 167.640 

Összesen: 679.780 183.540 863.320 
 
 A képviselő-testület elfogadja az intézményvezető javaslatát a fedezet biztosítására 

vonatkozóan és hozzájárul a kötött felhasználású előirányzatok és a 
feladatelmaradásból keletkezett megtakarítás átcsoportosításához – az önkormányzati 
tartalékba történő elvonás helyett – úgy, hogy az intézménynek a fenti zárolt 
előirányzatok jogcímén 2010. évben többlet bérigénye nem lesz. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. augusztus 15. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
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 jegyzőt, 
 Duna-menti Közoktatási Társulás igazgatóját, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. július 15. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén a rendkívüli ülést berekesztem. 
 

Kmf. 
 

Dusnoki Csaba         dr. Botykai János 
polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 


