
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. április 22-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, Schill Tamás, Szabó László, Szamosközy 
Tamás képviselők 

 Dusnoki Csaba polgármester 
 dr. Botykai János jegyző 
 
Távol lévők képviselők:  Nagy Jenő Zoltán 
 
Meghívottak:  Bosznayné dr. Rákóczy Rozália Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

külsős tagja  
 Botykai István mezőőr 
 Dávid János Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület elnöke 
 Katona József Dunapataji Sporthorgász Egyesület elnöke 
 Köteles Gyuláné közterület-felügyelő 
 Schill Mátyás Dunapataji Községi Sportegyesület elnöke 
 Szigeti Sándor Élet és- Vagyonvédelmi Egyesület elnöke 
 Sztojanovics Istvánné pénzügyi és gazd. csoportvezető 
 Walter Katalin Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény mb. vezetője 
   
      
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 11 fő, ismerteti a napirendet és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az 
egyebek napirendi pont kiegészítésére: Óvoda infrastrukturális fejlesztése, Kerékpártároló 
építésével kapcsolatos pályázat benyújtása, és ez után következne a Közrend és közbiztonság 
helyzetével kapcsolatos beszámoló.  
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 
 

N A P I R E N D  
 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról 
 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
2.) Tájékoztató a dunapataji Sporthorgász Egyesület munkájáról 
 
3.) A település sporthelyzetének értékelése 
 
4.) Egyebek: 
  - Mentesítés 2010- 2011. években a költségvetési szervek megvalósítási terv és 
     teljesítményterv készítési kötelezettség alól 
  -  Dunapataj- Szelid 4083/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlan (volt Szakszervezeti 
      üdülő) átadása üzemeltetésre a Dunapataji Településgazdálkodási Intézménynek 
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  -   Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
5.) Óvoda Infrastrukturális fejlesztése 
6.) Kerékpártároló építésével kapcsolatos pályázat benyújtása 
7.)  Közrend, közbiztonság helyzete  
 
 
 
1.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
előterjesztést. 
 
Tárgy: Beszámoló a polgármester és a képviselők két ülés között végzett munkájáról 
 
Előterjesztő: polgármester 
  
Dusnoki Csaba polgármester: Szeretném bejelenteni, - biztos már látta a lakosság, meg a jelen 
lévők hallhatják is - hogy megkezdődtek a Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatai. 
Jelenleg a tető felújítása, cseréje zajlik. Gondoltuk 2 órás szüntet kérünk tőlük, hogy a 
testületi ülést ez a kopácsolás ne zavarja, de az idő miatt – bármikor eleredhet az eső – ez nem 
lehetséges. Elnézést kérek a zaj miatt. Május 3-án megindul a Művelődési Ház részleges 
felújítása, akadálymentesítése, ha nem történik olyan dolog, ami az építkezést befolyásolja, 
akkor július 15-ig fognak elkészülni a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház. 
Örömmel jelenthetem be, hogy 13.780.000,- Ft-ot nyertünk az Önkormányzati 
Minisztériumtól az óvoda fűtéskorszerűsítésére és szigetelésére. Ezen pályázatot azért kellett 
beadni, mert a korábban benyújtott felújítási pályázat az óvoda fűtéskorszerűsítését és 
szigetelését nem tartalmazta.  
Továbbá 2 millió Ft-ot nyertünk közfoglalkoztatás-szervező keretén belül, 2 fő munkahely 
teremtésére 2010. december 31-ig. 
Szeretném bejelenteni, hogy 2010. április 1-jén a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
kihirdette az ő általa kialakított Regionális díjak eredményét. És a 235 településből Dunapataj 
Békéscsaba mellett „Régió Nívódíjban” részesült „Fejlődő település” kategóriában. 7 szakmai 
szervezet bírálta a települések teljesítményét és a 7 szakmai szervezet pontozása alapján 
döntött a Tanács arról, hogy ki fogja ezen díjat megkapni. Itt van az oklevelünk, amit kaptunk, 
és itt van a kezemben egy díj, ami gyakorlatilag egy kerámia és egy igazgyöngy található 
benne, amit ki lehet venni és a fórumokra kitűzhető. Ennek az értéke 550.000,- Ft, valamint a 
díj mellé a település 500.000,- Ft pénzjutalmat is kapott. Továbbá a Fejlesztési Tanács alapító 
okiratában benne található, hogy a Tanács állandó meghívottjainak a számát ha bővíteni 
kívánják, lehetőség van rá. Így történt, hogy az áprilisi szavazáson engem választottak állandó 
meghívottnak. Így majd közelebbről tudom a pályázatokat segíteni. Köszönöm minden 
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kedves képviselő testületi tagnak, dolgozónak, a lakosságnak a munkáját és segítségét. Úgy 
gondolom, hogy ezért sokat tettünk és megérdemeltük.   
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átruházott hatáskörben 13.000,- Ft átmeneti segélyt 
biztosítottam 4 főnek rendkívüli élethelyzetre való tekintettel. Valamint március 30-án egy 
nap szabadságot vettem ki. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek 
beszámolója? Amennyiben nincs, megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
beszámolót. 
 
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 Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről tegye meg 
a beszámolóját. 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem a beszámolót. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm szépen. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
2.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Tájékoztató a dunapataji Sporthorgász Egyesület munkájáról 
 
Előterjesztő: Sporthorgász egyesület 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadnám a szót Katona József elnök úrnak, hogy az írásos 
beszámolóját egészítse ki. De előtte szeretnék gratulálni az Egyesület munkájához, valamint 
ahhoz, hogy a február 1-i választás sikeresen lezajlott. Az Önkormányzat nevében továbbra is 
felajánlom a segítségünket az Egyesület számára.  
 
Katona József dunapataji Sporthorgász Egyesület elnöke: Igen a választás sikeresen lezajlott. 
A választáson 3-4 tartózkodással 1 vezetőségi tagot nem választottak meg, így 1 új tag került 
az egyesület vezetőségi tagjai közé. Szeretném bejelenteni, hogy megtörtént a tótakarítás 
vasárnap, mindenkinek köszönöm a segítségét.  
A Szelidi –tó feltöltésével kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy az idei évben már 
harmadszor került feltöltésre. Először márciusban, ekkor 20 mázsa pontyot engedtünk bele, 
majd két hete került a tóba 5 mázsa két-nyaras ponty, és legutoljára most hétfőn (április 19-
én) 80 mázsa pontyot sikerült telepítenünk.   
A Simono kupa tegnap megkezdődött, lassan már 1 mázsa halnál tartunk, amit sikerült 
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kifogni. Ennyivel kívántam kiegészíteni a beszámolómat. Köszönöm szépen. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A tavalyi Simono kupán forgatott film, úgy gondolom, hogy 
nagyban hozzájárult ehhez a sikerhez, népszerűséghez, ugyanis az idén 29 csapat indult, a 
tavalyi 25 csapathoz képest ez fejlődés. A tavalyi 25 csapatból mindenki itt van. Egy új tévé is 
megjelent a Szelidi-tónál, azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen fejlődést jelent. 
Köszönöm az Egyesület munkáját és a takarításban való részvételét. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
3. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: A település sporthelyzetének értékelése 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Elsőként az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét 
kérném meg, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos beszámolóját. 
 
Szabó László képviselő, DKT igazgató: A beszámolót a bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. De a Bizottsági ülésen elhangzott, hogy van- e lehetőség 
arra, hogy a focistákat ne utaztassuk olyan messzire, hanem itt valahol a környéken legyenek 
a versenyek tartva? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a Dunapataji Községi Sportegyesület elnökének 
Schill Mátyásnak. 
 
Schill Mátyás Dunapataji Községi Sportegyesület elnöke: Köszönöm szépen. Körülbelül 3 
évvel ezelőtt a nyugati csoport megszűnt és a déli csapattal vonták össze. A települések, 
csapatok olyan nagy területen helyezkednek el, hogy ez a megoldás nem lehetséges. 
Próbálkozunk minden évben, de eddig ez a probléma még nem került megoldásra. A 
beszámolót nem szeretném kiegészíteni, mert úgy gondolom, elég kimerítő és részletes lett. 
Az Önkormányzat 2009-es támogatását és segítségét szeretném nagyon szépen megköszönni, 
mert nagy segítség volt a Sportegyesület számára. Köszönöm. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Azt írjátok a beszámolóban, hogy 4 hartai focista kivételével 
mindenki dunapataji származású. Ennek nagyon örülök és remélem, hogy azt a 4 hartai 
focistát, még le tudjuk cserélni, szintén dunapataji lakosra. 
 
Schill Mátyás Dunapataji Községi Sportegyesület elnöke: Igen! Remélem, hogy a többi 
focistát is vissza tudjuk hozni Dunapatajra. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Úgy érzem, hogy a képviselő-testület mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a sport fejlődjön. Örülünk, hogy mindent, amit az önkormányzat ad, azt 
többségében dunapataji lakos használja. Szeretném azt is megjegyezni, hogy a 16. helyről már 
feljebb jutott a dunapataji csapat a 11. helyre. Ennek is nagyon örülök, és remélem, hogy 
feljebb is fognak még jutni a ranglétrán. Bízom a további eredményes munkában.  
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Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a 
beszámolót. 
 
4. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Egyebek 
 
Tárgy: Mentesítés 2010-2011. években a költségvetési szervek megvalósítás terv és 
 teljesítményterv készítési kötelezettség alól 
 
Előterjesztő: polgármester 
  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az előterjesztést. Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Tekintettel arra, hogy a polgármester úr az általam elmondani 
kívántakat szó szerint ismertette, ezért csak annyit szeretnék mondani, kérem és javaslom az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 31/2010. határozat 
 
Tárgy: Mentesítés 2010- 2011. években a költségvetési szervek megvalósítási terv és 
 teljesítményterv készítési kötelezettség alól 
 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125.§. (4) bekezdésben 
foglaltakra – Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által fenntartott önállóan 
működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinél az Áht. 
90.§. (4) bekezdésében szereplő megvalósítási terv, valamint az Áht. 90.§. (5) 
bekezdésében szereplő teljesítményterv készítésétől a 2010-2011-es költségvetési 
évekre eltekint. 

 A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2010. évi költségvetés készítése során – 
 ezen mentesítési lehetőség figyelembe vételével – megvalósítási terv és a 
 teljesítménytervek nem képezte a költségvetési dokumentumok előkészítendő tartalmi 
 elemeit. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
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DKT intézményvezetőt, 
DTI intézményvezetőt, 
pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
A kivonat kiadásárét felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. május 7. 

 
 
Tárgy: Dunapataj- Szelid 4083/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlan (volt Szakszervezeti üdülő) 
 átadása üzemeltetésre a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Ismertetem az határozat-tervezetet. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 32/2010. határozat 
 
Tárgy: Dunapataj- Szelid 4083/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok (volt Szakszervezeti 

üdülő) átadása üzemeltetésre a Dunapataji Településgazdálkodási Intézménynek 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 4083/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy a fenti ingatlant 2010. május 
1-től a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény használatába adja azzal, hogy az 
intézmény mérje fel az épület állapotát, a szükséges javítási és karbantartási munkákat 
végezze el. A májusi képviselő-testületi ülésen pedig tegyen javaslatot a hasznosításra 
és díjakra vonatkozóan. 

 
 Felelős: Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetője 
 Határidő: 2010. június 1. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt, 
 Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény vezetőjét, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. május 7. 
 
 
Tárgy: Bizottsági előterjesztések megtárgyalása 
 
Tárgy: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság előterjesztése 
 
Tárgy: A Dolomit 2002. Kft. kérelme homokbánya létesítése ügyében 
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Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét kérem 
meg, hogy ismertesse a határozat-tervezetet. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság 
határozatát. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Tisztelt képviselő-testület, a bizottsági ülésen részt vettem én is, 
és most a véleményemet szeretném ismertetni. Volt már ilyen kezdeményezés Dunapataj 
közigazgatási területén, de nem került megvalósításra. Illetve csak emlékeztetni szeretném a 
többieket, hogy a Sóderbánya területe, ami 50 évig ott állt, elhanyagolt, elhagyatott terület. 
Ennek az egésznek a terve megtekinthető, áttekinthető a hivatalban. Nagyon részletesen le 
van benne írva minden rá vonatkozó feladat, amit el kell majd végezni. Azt javasolnám, hogy 
ezt nagyon gondoljuk meg. Nem hiszem, hogy van az az anyagi összeg, amiért egy bányát 
tudnánk csinálni egy termő területből. Arra kérném a testületet, hogy a bizottság javaslatát 
megtárgyalva fogadja azt el és a rendezési tervünket ne módosítsuk. Maradjon ez a terület 
továbbra is termőföld.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Teljes mértékben egyetértek a bizottság és az alpolgármester úr 
javaslatával. Ez 565.929 m3 homokot jelent. Kérem, hogy gondolja végig mindenki, hogy az 
elszállítás milyen környezeti terheket jelenthet. Azt gondolom, hogy ezt a javaslatot – amit 
kérnek tőlünk – el kell, hogy utasítsuk és majd ha szükséges, akkor további tárgyalásokat kell 
folytatni. Javaslom, hogy a határozat-tervezetben foglaltak alapján utasítsuk el ezt az 
ajánlatot, kérést és a szakhatósági állásfoglalást, amit kérnek, jegyző úr adja ki. Átadom a szót 
a jegyző úrnak.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Természetesen a bizottsági döntést már figyelembe vettem és a mai 
napon elutasító szakhatósági állásfoglalást adtam ki és küldtem meg. Illetve a képviselő-
testületnek felhívom a figyelmét, hogy tulajdonosa az érintett terület melletti ingatlannak és 
tulajdonosa a képviselő-testület a mellette lévő közutaknak is. Tehát e tekintetben is állást 
foglalhat, mint érintett. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 33/2010. határozat 
 
Tárgy: Dolomit 2002. Kft. kérelme homokbánya létesítése ügyében 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunapataj 05/36, 05/39 és 
a 05/41 hrsz-ú területeken tervezett homokbánya feltárása ügyében beadott kérelmet, 
amely alapján mintegy 10 ha területen cca. évi 85- 120.000 m3 kitermelésű (összesen 
565 929 m3) nyersanyag lelőhely létesítését kérte a Dolomit 2002. Kft. 
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 A képviselő-testület a Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség által közzétett közleményt - amelyben a Kft. előzetes vizsgálati 
kérelmet nyújtott be - olyan tekintetben is megvizsgálta, mint a tervezett homokbánya 
területével közvetlenül szomszédos földtulajdonos és a szállítási útvonalként kijelölt 
közutak tulajdonosa.  

 A képviselő-testület úgy döntött - mivel a megvalósításhoz és véleménye szerint az 
eljárás megindításához is elsősorban a rendezési terv módosítására lenne szükség -, 
hogy azt nem kívánja módosítani, mert a homokbánya létesítésével a kijelölt területen 
nem ért egyet. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi önkormányzat 
véleményét is törekedjen figyelembe venni és érvényesíteni a szakhatósági 
állásfoglalása kiadása során. 

  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. április 23. 
 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. május 7. 
 
Tárgy: Family Frost közterület használati ügye 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét kérem 
meg, hogy ismertesse az határozat-tervezetet. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság 
előterjesztését. 
 
Dr. Botykai János jegyző: A bizottság javaslata alapján elkészült a rendelet-tervezet, így 
kérem és javaslom annak elfogadását. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Ez csak a Family Frost-ra vonatkozik? A faluban van még rajta 
kívül árusító cég is. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: A fellebbezés vonatkozik a Family Frost-ra.  
 
Dr. Botykai János jegyző: Természetesen minden ezzel kapcsolatos rendelkezés megtalálható 
a honlapunkon. Jelenleg több eljárás van folyamatban. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2010. (IV.22.) rendelete 
a köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről 

és a települési szilárd valamint folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 
szóló  11/2004. (IV.29.) számú rendelet módosításáról 

 
 

1.§. 
 

A rendelet 7.§. (2) bekezdése (közterületi árusítások) kiegészül: 
„4. Mozgóbolti tevékenység (árusítás)” 
 
 
 2.§. 
 

A rendelet 2. sz. melléklete (Közterületi árusítás napi díja) 2. pontjához tartozó díjak 
(mozgóárusítás) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „Dunapataj 750,- Ft Szelidi- tó 750,- Ft” 
 

 
3.§. 

 
 A rendelet 2. sz. melléklete (Közterületi árusítás napi díja) 4. ponttal egészül ki: 
 „4. Mozgóbolti tevékenység (árusítás) napi díja  
 Dunapataj 8000,- Ft Szelidi- tó 8000,- Ft” 
 
 

4.§. 
 

Ez a rendelet 2010. április 26-án lét hatályba. 
 
Dunapataj, 2010. április 14. 
 
Dusnoki Csaba sk.       Dr. Botykai János sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2010. április 26-án megtörtént. 
 
         Dr. Botykai János sk. 
         jegyző 
 
Tárgy: A Kalocsavíz Kft-nek a Dunapataj II. számú kút eltömedékeléséhez benyújtott 
 kérelme az önkormányzati hozzájárulással kapcsolatban 
 
Előterjesztő: Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke 
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
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Dusnoki Csaba polgármester: A Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét kérem 
meg, hogy ismertesse a határozat-tervezetét. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság 
határozatát. 
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Csak a kutat töröljük el? 
 
Dr. Botykai János jegyző: Igen, csak a kutat. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 34/2010. határozat 
 
Tárgy: A Kalocsavíz Kft-nek a Dunapataj II. számú kút eltömedékeléséhez benyújtott 

kérelme az önkormányzati hozzájárulással kapcsolatosan 
 

H a t á r o z a t  
 

 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a kérelmet és úgy döntött, 
hogy az önkormányzat hozzájárul a Dunapataj II. számú kút eltömedékeléséhez a 
következő feltételekkel: 
- az 51-es és a környező utcák közlekedésének zavartalan biztosításával 
- a kiviteli munkák költségei és a keletkező építési törmelék elszállítása a kivitelező 

Kalocsavíz Kft-t terheli. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. június 1. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt, 
 Kalocsavíz Kft-t, 
 műszaki előadót, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. május 7. 
 
Tárgy: Bak Sándor (Dunapataj, Kossuth L. u. 33. szám alatti lakos) 2135 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú közterület megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos 
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. 
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Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság 
előterjesztését. 
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Egyetértünk a Települési és 
Vállalkozásfejlesztési Bizottság határozatával. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Csupán egy kiegészítésem lenne. A környező ingatlan tulajdonosok 
lemondtak a bejárás lehetőségéről. Ezzel ellentétben azért a tulajdonosoknak biztosítani kell a 
nem rendszeres bejárás lehetőségét.  
 
Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Az bizonyos, hogy a bejárást mindenféleképpen 
biztosítani kell, hiszen a bérlő csak a terület lezárását kérte. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 35/2010. határozat 
 
Tárgy: Bak Sándor (Dunapataj, Kossuth L. u. 33. szám alatti lakos) 2135 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú közterület megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos 
kérelme 

H a t á r o z a t  
 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Bak Sándor (Dunapataj, 

Kossuth L. u. 33. szám alatti lakos) kérelmét, amely a 2135 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú közterület megvásárlására vagy használatára vonatkozott. 

 A képviselő-testület úgy döntött, hogy biztosítja az ingatlan térítésmentes használatát 
azzal, hogy a területet a jó gazda gondosságával tartsa rendben (különös tekintettel a 
gyommentesítésre). A képviselő-testület úgy döntött továbbá, hogy a kérelmező a 
bejáratot lezárhatja, de az érintett tulajdonosok bejárását (erre vonatkozó igényük 
esetén) biztosítania kell. Ezen kitételeket a megállapodásban rögzíteni kell. 

  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. július 1. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt, 
 kérelmezőt, 
 közterület felügyelőt, 
 előadó ügyintézőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. május 7. 
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Tárgy: A Pataji Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. szolgalmi jog 
bejegyzésével kapcsolatos 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. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 36/2010. határozat 
 
Tárgy: A Pataji Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. szolgalmi jog 

bejegyzésével kapcsolatos kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 
 Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Pataji Mezőgazdasági 

Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. kérelmét, amely a Dunapataj 0191, 0192, 
0186, és 07 hrsz-ú utak szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozott. A képviselő-testület 
korábban 2008. április 10-én megtartott ülésén, 51/2008. számú határozatával 
hozzájárult, hogy a fenti területek alatt fő nyomóvezeték és hidránsok kerüljenek 
elhelyezésre, és úgy döntött, hogy támogatja a kérelmet. 

 A képviselő-testület megbízza a Pataji Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt-t a szerződés elkészítésére, amelynek költségeit a kérelmező viseli. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. július 1. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt, 
 kérelmezőt, 
 műszaki előadót, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. május 7. 
 
 
Tárgy: Tájékoztatás a Civil szervezetek támogatásának elszámolásával kapcsolatban 
 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
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Gyuricza László Pénzügyi Bizottság elnöke: Én csak szeretném tájékoztatni a lakosságot és a 
képviselő-testület tajgait, hogy 2009. évben 2 millió Ft támogatást biztosított a képviselő-
testület a civil szervezetek számára. Mindazon szervezetek, amelyek támogatásban 
részesültek hiánytalanul elszámoltak annak cél szerinti felhasználásáról. Az erről elkészített 
jegyzőkönyveket a Pénzügyi Bizottság megtekintette és elfogadta. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Arra szeretnék kérni minden egyesület vezetőt, ne várják meg a 
pénzügyi és gazdasági csoport felhívását, felszólítását, és időben adják le az elszámolásaikat, 
beszámolóikat. Köszönöm. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 
 
 
Tárgy: Dunapataj, Ordasi u. 9/B. szám alatti lakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálása 
 
Előterjesztő: Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnök asszonyát kérem 
meg, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Iván Katalin Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság 
előterjesztését. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-
tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 37/2010. 
 
Tárgy: Dunapataj, Ordasi u. 9/B. szám alatti lakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálása 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság előterjesztését, és úgy döntött, hogy a Dunapataj, Ordasi u. 9/B. szám alatti 
lakás bérlőjének dr. Tóth Mónikát (jelenlegi bérlőt) jelöli ki, újabb 1 évre, amely 
meghosszabbítható. 
A bérleti díj összege:        35.345,- Ft/hó  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést kösse meg 
a bérlővel. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. július 1. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt, 
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 kérelmezőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. május 7. 
 
Tárgy: Civil szervezetek 2010. évi támogatási kérelmeinek megtárgyalása 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke 
                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét kérem meg, 
hogy ismertesse az előterjesztéseiket. 
 
Szabó László Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke: Ismertetem a bizottság 
előterjesztését. 
 
Dávid János Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület elnöke: Én csak meg szeretném 
köszönni a képviselő-testületnek a 2009. évi támogatást, ez az összeg nagyban hozzájárult az 
egyesület munkájához. Köszönöm. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a 
határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 38/2010. határozat 
 
Tárgy: Civil szervezetek 2010. évi támogatási kérelmeinek megtárgyalása  
 

H a t á r o z a t  
 

1. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság megtárgyalta a civil szervezetek 2010. 
évi támogatási kérelmeit és az alábbi döntést hozza:  
A bizottság az 4/2009.(II.12.) rendeletben a társadalmi szervezetek támogatására 
meghatározott és fedezetként biztosított 2.000.000 Ft-ot az alábbiak szerint 
javasolja felosztani és összegét kiegészíteni: 

 
Dunapataji Önkéntes Tűzoltó Egyesület  280.000 Ft 
Dunapataji Bélyeggyűjtő Kör   60.000 Ft 
Dunapataji Községi Sportegyesület 950.000 Ft 
Vagyon- és Életvédelmi Egyesület 200.000 Ft 
Patajiak Köre Egyesület 300.000 Ft  
Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület 180.000 Ft 
Nyugdíjasklub 130.000 Ft 
Dunapataji Lövész, Íjász és Szabadidősport Egyesület 200.000 Ft 
 
Összesen: 2.300.000 Ft 
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A képviselő-testület az Oktatási, Művelődési és Sport bizottság javaslatára úgy 
dönt, hogy a társadalmi szervezetek támogatására meghatározott és biztosított 
fedezeten felüli további 300.000,- Ft-ot, biztosít a 2010. évi általános tartalék 
terhére. 

2. A támogatás kifizetésének feltételei:  
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § (2) bekezdése 
alapján a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási 
kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek 
rendeltetésszerű felhasználásáról. 
A fenti jogszabályban foglaltakat figyelembe véve, a képviselő-testület által az 
1. pontban megállapított támogatások kifizetése előtt e határozat mellékleteként 
csatolt támogatási szerződést kell megkötni. 

3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2010. év folyamán későbbiekben 
juttatott támogatásokra is vonatkozik a 2. pontban meghatározott szerződéskötési 
kötelezettség. 

 
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. december 31. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt, 
 kérelmezőt, 
 előadó ügyintézőt, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. május 7. 
 
5. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Óvoda Infrastrukturális fejlesztése 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: 2010. február 15-ig benyújtottuk az Önkormányzati 
Minisztériumhoz a Petőfi Sándor utca 3. szám alatt található óvodánk fűtéskorszerűsítésére, 
szigetelésére a pályázatot. Az óvoda infrastrukturális fejlesztése tekintetében árnyékolás 
technikát szeretnénk megoldani az épület belsejében. Erre 20 millió Ft állami támogatást 
próbáltunk igénybe venni 5 millió Ft önerővel, ebből több mint 2 millió Ft Ordas települését 
illette volna. Összesen 13.780.000,- Ft-ot nyertünk óvoda - fejlesztésre. Ebből 12.160.000,- Ft 
Dunapataj óvodájának fejlesztésére, és 1.620.000,- Ft pedig Ordas óvodájának fejlesztésére 
jut. Sajnos mivel a teljes pályázati támogatást nem nyertük meg, így az eddig biztosított 
önerőn felül, további fedezet igény áll fenn. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az eddig 
biztosított önerőn felül 1.972.553,- Ft-ot biztosítsunk a feladatok elvégzésére (szigetelés, 
fűtéskorszerűsítés, valamint Ordas további 163.968,- Ft-ot fog biztosítani. Kérem, hogy a 
határozat-tervezetet fogadjuk el. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
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A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 39/2010. 
 
Tárgy: Óvodák infrastrukturális fejlesztése 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 9/2010-es 
határozatában pályázatot nyújtott be a fenti tárgyban 1/2010. I. 19. Önkormányzati 
Miniszter rendelete alapján. 

 Minisztérium a pályázatunkat támogatta, azonban kevesebb támogatást állapított 
meg. 

 A költségvetést átdolgoztuk és azok alapján az alábbi beszerzés indítható: 
 

 Dunapataj támogatása 12 160 000,- Ft 
 Ordas támogatása   1 620 000,- Ft 

 
 Képviselő-testület 9/2010. határozatát az alábbiak szerint módosítja (Az összegek 

Bruttó árak): 
 

 Dunapataj beruházási összeg:  18 700 000,- Ft  
 ÖM támogatás    12 160 000,- Ft 
 Eddig biztosított önerő:     4 567 448,- Ft 
 További fedezet igény:     1 972 553,- Ft   

 
 Ordas beruházási összege:   2 216 522,- Ft 
 ÖM támogatás:     1 620 000,- Ft 
 Eddig biztosított önerő:       432 554,- Ft 
 További fedezet igény:       163 968,- Ft 

 
 Közbeszerzési eljárás költsége:      750 000,- Ft  

  Hirdetményi díj:       192.000,- Ft + Áfa (240.000,- Ft)   
 

 A Képviselő-testület a fenti további fedezetet (Dunapataj) 2010. évi általános 
tartalék keret terhére biztosítja. 

 
2.) Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatására az ÉPINBER Kft-t bízza 

meg, továbbá a helyi döntések meghozatalára ad-hoc bizottságot hoz létre a 
Képviselő-testület Pénzügyi-, Települési-, Szociális-, és Ügyrendi bizottsági 
elnökök részvételével. 

 Képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a munkáját végezze el és erről a 
Képviselő-testületet, tájékoztassa. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. szeptember 30. 
 A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert,  
 jegyzőt, 
 Ordas Község polgármesterét, 
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 műszaki előadót, 
 pénzügyi és gazd. csop. vezetőt 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. május 7. 

 
5. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Kerékpártároló építésével kapcsolatos pályázat benyújtása 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Az iskola udvarában 150 fős kerékpártárolót már 
megvalósítottunk és a gyerekeink már használják is. Szeretnénk egy hasonló 60 fős 
kerékpártárolót kialakítani a Polgármesteri Hivatal épülete melletti 3-as helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, mivel az óvoda nem felel a pályázati kiírás 
feltételeinek. Ennek a pályázatnak 95%-a pályázható, 489.068,- Ft-ot kell az 
Önkormányzatnak biztosítania, amit a 2010. évi általános tartalék terhére kérek és javaslok 
biztosítani.  
 
Kocsis Károlyné képviselő: Szeretném tudni, hogy melyik az a 3-as helyrajzi számú ingatlan? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Amit megvettünk itt a sarkon. (Béke tér 14.) 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 40/2010. 
 
Tárgy: A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Fenntarthatóbb 

életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek/A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális 
feltételeinek javítása” című pályázat benyújtása 

 
H a t á r o z a t  

 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Fenntarthatóbb életmódot és 
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek/A 
hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása” KEOP-
2009-6.2.0/A. kódszámú pályázati felhívásra „Kerékpártároló projekt Dunapatajon” 
címmel. 

 
A pályázat teljes költsége áfával együtt:    9.781.350,-Ft 
Az igényelt támogatás összege (95 %):     9.292.282,-Ft 
Az önkormányzati önerő összege (5 %):        489.068,-Ft 
 
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 489.068,-Ft önrészt a 2010. évi általános 
tartalék terhére biztosítja. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
további intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. július 31. 
A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: 
polgármestert, 
jegyzőt, 
előadó ügyintézőt (Balogh Edit), 
műszaki előadót, 
pénzügyi és gazd.csop.vezetőt 
A kivonat kiadásárét felelős: 
dr. Botykai János jegyző 
Határidő: 2010. május 7. 
 

Dusnoki Csaba polgármester: És most pedig szünetet rendelek el, mivel a Közrend, 
közbiztonság helyzetének értékelésével kapcsolatos beszámolóhoz a Kalocsai 
Rendőrkapitányságról még nem érkeztek meg a vendégek. 

 
 
7. sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Közrend, közbiztonság helyzete 
 
Előterjesztő: polgármester 
 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Varga István rendőr 
őrnagyot a Kalocsai Rendőrkapitányság képviselőjét és Nyúl Krisztián körzeti megbízottat. 
Engedjék meg, hogy Varga István rendőr őrnagy előtt, pár szót mondjak. Amint azt a 
beszámolóban is olvashatták, láthatták, nálunk a közbiztonság kérdése nem olyan horderejű, 
mint országos szinten. Nem látom azt a közbiztonsági problémát, ami országos szinten jelen 
van. Nagyon örülök, hogy Dunapataj tekintetében ez a helyzet nem romlott. A beszámolóban 
láthatjuk, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma is csökkent. A megélhetés viszont 
romlott. Ha összehasonlítjuk a bűncselekmények számát Dunapatajon és Szeliden, 
kimondhatjuk, hogy ezek száma Bács-Kiskun megyei átlag alatt vannak. A közlekedéssel 
kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy bízom benne, hogy az 51-es felújításával 
csökkenni fog majd a balesetek száma is. Annyi kérésem, kérdésem volna, hogy nemrég 
Kisfoktőn kihelyezték a lakott terület táblát, azóta folyamatos sebességmérés van azon a 
területen. Nem lehetne pozitív irányba alakítani ezt a problémát? Nagyon sokan belefutnak a 
sebességmérőbe, és én nem gondolom, hogy ott olyan lenne az útszakasz, hogy szükség lenne 
a 50 km/ óra sebességre. 
 
Varga István rendőr őrnagy úr: Köszöntöm a képviselő-testületet, a meghívottakat és a kábel 
televízió nézőit. A beszámolónkat minden képviselő megkapat. Annyit kívánok hozzá tenni, 
ehhez a beszámolóhoz, hogy köszönjük a dicsérő szavakat, ez nem csak a rendőrség munkáját 
tükrözi, hanem a falu törvénytisztelő lakosságának a segítségét is. Nem csak az információkat 
köszönöm, hanem a segítő hozzáállást, és természetesen azt az anyagi támogatást, amit a 
rendőrség kap az önkormányzat részéről. Mivel a polgármester úr elég részletesen összegezte 
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a beszámolónkat, így inkább a jövőbe tekintve szeretnék egy –két dolgot megemlíteni. A 
rendőrség létszáma az utóbbi időben elég jelentősen csökkent. Jelenleg megpróbálunk 
mindent megtenni, hogy az eredeti létszámot megtartsuk. Korábban a kalocsai 
Rendőrkapitányság 130 fővel büszkélkedhetett, a mai létszám alig haladja meg a 100 főt. A 3 
fő körzeti megbízottat ennek ellenére megpróbáljuk biztosítani, de nagyon nehéz. Látom, 
tapasztalom, hogy milyen fejlődésen ment keresztül a település. A közterület rendben tartása a 
mi feladatunk részben, de leginkább a szülők tehetnének az ügyben, hogy a terület rendben 
maradjon. Reméljük, hogy ebben is lesz változás. 
A szociális helyzettel kapcsolatban azt tapasztalom, hogy a családok nagy része a családon 
belüli erőszak problémájával küzd és ehhez még csatlakozik a  lopás és bűnözés. Úgy 
gondolom, kell a jogszabály, de az, hogy a rendőrség kimegy a családhoz és ideiglenes 
távoltartási végzést hoz, az hosszú távon nem megoldás. 
A bírságokkal kapcsolatban nagyon sok olyan változtatást hoztak, ami lehet, hogy nem éppen 
megfelelő, de nagyon sok embernek meg kell fizetnie az árát. Például ha lakott területen 
kívül, nincs bekapcsolva a biztonsági öv 20.000,- Ft-ot kell fizetni. Amennyiben ez a bírság 
nem kerül befizetésre 10 napon belül, ez az összeg 32.000,- Ft-ra változik. Én úgy gondolom, 
hogy ez elég drasztikus összeg, mivel az adott személy nem veszélyezteti más életét, csupán a 
sajátját.  
A Kisfoktői lakott terület tábla kihelyezésével kapcsolatban, annyit szeretnék mondani, hogy 
a felkérés már korábban is megtörtént. A rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy 
változás történjen. Köszönöm minden kedves lakosnak, a televízió nézőknek, az 
önkormányzatnak és a képviselő-testületnek a munkáját és támogatását. 
 
Nyúl Krisztián körzeti megbízott: Köszöntök mindenkit. Mind a polgármester, mind pedig az 
őrnagy úr elmondta a legfontosabb dolgokat, úgyhogy én csak annyit szeretnék mondani, 
hogy ez a munka nem menne olyan jól, ha az önkormányzat nem segítené a mi munkánkat. 
Kérek minden lakost, hogy amennyiben bűncselekményt észlel, ossza meg velünk és mi 
segítünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját. Köszönöm. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Úgy hiszem, hogy a területfelelősi szolgálat nagymértékben 
hozzájárult a bűncselekmények megelőzéséhez. A tavalyi évben 1-2 wc rongáláson kívül más 
bűncselekmény nem volt. A területfelelősök szinte minden nap kint vannak és végzik a 
dolgukat. Az idén bővítettük a létszámot, mert a szeméttelep megszűnt. Külön őrzést 
rendeltünk el, hiszem, hogy közös erővel jobb eredményt érhetünk el. Mindenkinek 
biztosítjuk amit csak lehet. A szemét elhelyezésével kapcsolatban 7 fegyelmi és 2 esetben 
szabálysértési ügy ment végbe. A területfelelősök mellett a polgárőrség, mezőőrök, halőrök 
munkáját is megköszönöm. Azt kívánom, hogy az összefogás továbbra is megmaradjon. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Gratulálunk az őrnagy úrnak az új rangfokozatához. 
Együttműködésünk a helyi KMB irodával kiváló és egyeztetünk közös ügyeinkben. 
 
Szigeti Sándor Élet-és Vagyonvédelmi Egyesület elnöke: Köszönjük szépen a 2009. évi 
támogatást, amit kaptunk. Megpróbáljuk megszolgálni a bizalmat. Köszönöm. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Szeretném megköszönni Dusnoki Sándor úrnak a 20 évi 
munkáját és a nyugdíjazásához minden jót kívánok. Jelenleg a felmentési idejét tölti és 2010. 
december 31-től nyugdíjba vonul. Köszönjük mindenkinek a munkáját és ígérjük, hogy a 
rendőrséget továbbra is segíteni fogjuk. 
Megkérdezem a képviselő- testületet, hogy a beszámolót elfogadja –e? 
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A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 
beszámolót. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén a nyílt ülést berekesztem. 
 

Kmf. 
 
 

Dusnoki Csaba         dr. Botykai János  
polgármester          jegyző 

 
 
 


