
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 8-án tartott rendkívüli 
képviselő-testületi ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Gyuricza László, Járdi József, Kocsis Károlyné (később érkezett), Kothencz 

József, Nagy Gyula, Schill Tamás, Szabó László, Szamosközy Tamás 
képviselők 

 Dusnoki Csaba polgármester 
 dr. Botykai János jegyző 
 
Távol lévők képviselők:  Dr. Iván Katalin, 
   Kiss István, 
   Nagy Jenő Zoltán, 
    
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület 
határozatképességét, 8 fő, ismerteti a napirendet. Majd az ülést megnyitja. 
 
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet: 
 
 

N A P I R E N D  
 

1. Árvízi védelemmel kapcsolatos tájékoztatás 
2. Korona Rádió Bt. kérelme, a Szelidi strandon „Korona Part” nyitó rendezvény 

tartására 
 
 
1.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Árvízi védelemmel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Előterjesztő: polgármester 
  
Dusnoki Csaba polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Botykai János jegyző: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvény adja meg az árvízi 
védekezéssel kapcsolatban a hatásköröket. Frissítettük a hatásköri jegyzéket és azt állapítottuk 
meg, hogy különböző védekezési tervek alapján a képviselő-testületnek van hatásköre, de az 
árvízi fokozatok elrendelésére a polgármester jogosult. Ezek alapján két esetben a 
polgármester meg is hozta a másod illetve a harmadfokú határozatokat, így beszámolási 
kötelezettsége van arról, hogy mik történnek a helyi védelem miatt. Minden esetben (2002, 
2006) volt testületi határozat, amelyben megerősítettük, hogy a testület tudomásul veszi, hogy 
a hivatali forrásokat milyen módon használjuk fel.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Tehát a 189/2010-i 
kormányrendelet kimondja, hogy Bács-Kiskun Megye is a veszélyeztetett megyék közé 
tartozik. Így innentől kezdve a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke is meghozta a maga 
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döntését. Mi jeleztük, hogy védekezni szeretnénk a nyári gáton. Így a védekezés szombaton 
18 órától II. fokon elrendeltük. Az I. fokot kihagytuk, egyből a II. fokot rendeltük el, így 
szombat óta működik a figyelőszolgálat is. Hétfő reggel Polgári Védelmi Bizottsági ülésünk 
volt, ahol szombat estétől átnéztük az eddigi eseményeket. Ezt követően 10 órától Dunapataj, 
Solt és Harta számára volt egy nyári gátas védekezéssel kapcsolatos testületi ülése. Mi 
elrendeltük délután 14 órától a III. fokot, ebben a fokban már homokzsákokat pakoltunk és 
védekeztünk, ami szükséges volt, mivel a fahídi lejáró előtti szakaszon egy olyan 150 méterre, 
már 2006-ban az árvíz során kiderült, hogy van egy rókalyuk. Ezt a rókalyukat tegnap este 
már be kellett védeni. Amennyiben ez nem történt volna meg, akkor a víz biztos, hogy átjött 
volna, mivel ez a rókalyuk tele volt járattal. Eddig nem tudok olyan problémáról beszámolni, 
ami elméletileg veszélyt jelentene. Rengeteg munkánk van, jó pár dologgal el vagyunk 
maradva, mint például a szelidi nyitással. Az Állampusztai BV-től szereztünk munkásokat 
(elítélteket), akik a homokzsákok töltésében segédkeztek. Nekünk, mint intézménynek, 
hivatalnak csak a papírmunkát kellett elvégezni, a többiek tették a dolgukat. Én ennyiben 
kívántam beszámolni az árvízi védekezéssel kapcsolatban.  
 
Kothencz József képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre, így a képviselő-testület 
létszáma 9 fő. 
 
Dr. Botykai János jegyző: Két kiegészítésem lenne.  
1. Árvíz: Az intézmény vezetői tegnap kettő órakor megkapták a felhatalmazást, hogy 40 főre 
az összes eszközt, technikai felszerelést biztosítsák a kinyitható boltok, főleg a dunapataji 
vállalkozók terhére. Tehát nem értem, hogy két óra múlva már miért nem emlékeztek arra, 
hogy kaptak felhatalmazást.  
2. Kint voltunk helyszíni szemlén a Szelidi-tónál, és visszafele a híd felé jöttünk, ahol saját 
felelősségemre 10 cm helyett 20 cm-rel emeltettem meg a munkásokkal a szintet, és felhívtam 
a figyelmüket, hogy a halrács el van tömődve. Úgyhogy azt azóta már rég ki lehetett volna 
takarítani. Igaz, hogy közvetlen utasítást nem adtam ki, de a szintet ezért emeltettük meg, 
mert a víz ennél az emelésnél is csekély mértékben folyt ki. Úgy látszik, hogy végig kellene 
vezetni ezeket a munkákat, hogy megfelelően el legyenek látva.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Átadom a szót az 
alpolgármester úrnak. 
 
Nagy Gyula alpolgármester: Nekem két észrevételem lenne az állampusztai BV-sek, illetve az 
elítéltek munkáltatásával kapcsolatban. Mindkét oldalról pozitív visszajelzés van. Úgy 
gondolom ennek a kapcsolatnak a kiépítése jó irányban történt. A másik, ha lehetne – már 
említettem a testületnek – a nyári gáttal kapcsolatban az lenne a javaslatom, hogy a nyári 
gátnak a magasítását egy 40-50 cm-rel meg kellene oldani. Ha a testület valamilyen alapot 
vagy valamit létrehozna, és azt kimondaná, vagy a lehetőségét megszervezné, hogy az ott lévő 
földtulajdonosok egységesen minden évben valamennyi összeget befizessenek, akkor ebből 
lehet, hogy lehet, hogy 10 év kellene hozzá, de meg tudnánk magasítani a gátat. Szeretném 
megkérdezni a polgármester és jegyző úrtól, hogy egyáltalán engedélyezné-e ezt a dolgot? 
 
Dr. Botykai János jegyző: Szerintem igen, mert a Solt - Dunapataj közötti kerékpárút elvileg a 
nyári gátra volt Dunapataj és Harta között tervezve, tehát erre hajlandóságot mutattak a 
szervek. Hogy ez most 30-40-50 cm abban nem tudok állást foglalni. Szerintem jó az ötlet és 
meg lehet valósítani. Az biztos, hogy valamilyen szintű egyeztetést kell kezdeményezni, - 
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ugye a vízügy ezzel árvízvédelmi szempontból egyáltalán nem foglalkozik, - előírásai 
azonban biztos, hogy lesznek.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Jelzéssel fogunk élni, és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. 
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadja-e természetesen a 
kiegészítésekkel? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 57/2010. határozat 
 
Tárgy: Dunai árvízi védekezés 

H a t á r o z a t  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a rendelkezésre álló információk és a 
polgármester előterjesztése alapján a dunai árvíz-védekezési feladatait az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
- A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a nyári gáton 2010. 

június 5-től árvízi védekezést végez. 
- Az önkormányzat a saját és intézménye – szükség esetén igényelhet - tulajdonában 

lévő eszközök, gépek, technikai berendezések rendelkezésre állását biztosítja. 
- Megbízza a polgármestert, hogy: 

-   a védekezési és utómunkákra a településen gépparkkal – és humán 
erőforrással rendelkező vállalkozásoktól szállító és rakodó eszközöket és 
személyi állományt rendeljen ki, amennyiben szükséges. 

-    a védekezéshez szükséges Árvízvédelmi Csoportot hívja össze és a technikai, 
műszaki, szervezési, lakossági tájékoztatási, árvízvédelmi szervekkel 
szükséges kapcsolatfelvételt, valamint a további teendőket lássa el. 

-     A vis major tartalék címen védekezési és helyreállítási munkákra nyújtson 
be igényt az önkormányzati minisztériumhoz. 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

 
 
 
 
 
 
 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) összköltsége 4.200.000,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/ részben tudja (megfelelő rész 
aláhúzandó) biztosítani. 

 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a dunai árvíz-védekezési 
költségek elszámolásához a következő nyilatkozatot teszi: 

 
- A képviselő- testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
önkormányzati vagyonelem nincs. (A védekezés, helyreállítás a dunai nyári gáton 
történt.) 

Megnevezés 2010. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)            -    Ft - 

Biztosító kártérítése - Ft - 
Egyéb forrás - Ft - 

Vis maior igény 4.200.000,- Ft 100% 
Források összesen 4.200.000,- Ft 100% 
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- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 

- Az adott káreseményre - a fentiek alapján - biztosítási összeget nem igényelt. 
 A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli 
fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül 
igazolja a biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé. (Ezen feltétel 
önkormányzatunkra nem releváns!) 

- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja 
látni/ nem tudja ellátni. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: folyamatos, 2010. július 13. 
 A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 pénzügyi ügyintézőt (vis major alaphoz igénybejelentés),     
 Belügyminisztériumot,  
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 23. 
 
 
 
2.sz. napirend tárgyalása 
 
Tárgy: Korona Rádió Bt. kérelme, a Szelidi strandon „Korona Part” nyitó rendezvény 
 tartására 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Terveink szerint június 18-án (pénteken) fog megnyitni a 
„Korona Part” és péntek reggeltől a Szelidi strandon fog sugározni a Korona rádió. Délelőtt 
lesz egy kis ünnepély - az épület és a rádió átadása. Délutántól hajnalig pedig a „Korona Part” 
nyitó rendezvényét szeretné megtartani a Rádió. Ez hasonló lenne, mint a Korona Rádió 
születésnapi rendezvénye. Egy retro fesztivált rendeznének 5 lemezlovassal és a Zoltán Erika 
lenne a sztárvendég. Mivel belépődíjat szeretnének szedni, ezért szükség lenne a strandterület 
elkerítésére. De erre képviselő-testületi határozatra van szükség. Én mindenféleképpen hajnali 
5 óráig engedélyezném a rendezvény megtartását, hiszen a disconak is eddig van működési 
engedélye. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen fel kell hívni a figyelmét a rendezőknek, 
hogy a hangszint megfelelő legyen, mivel szabad téren lesz megtartva a rendezvény. A 
területet pedig átadásra (reggel 7 órára) vagy kitakarítja, vagy az intézménnyel köthet 
szerződést, hogy kitakarítassák, de mindenféleképpen reggel 7 órára rendben kell átadnia a 
területet. 
 
Schill Tamás Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: Ez csak egyszeri alkalom 
lenne? 
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Dusnoki Csaba polgármester: Igen, csak egyszeri alkalomról lenne szó. Az esti rendezvény 
miatt kell testületi döntés. Én ezt a nyitó rendezvényt engedélyezném és majd a későbbiekben, 
ha megint szeretne ilyen discot tartani, akkor ismét be kell adnia kérelmet.  
 
Szabó László DKT igazgató, képviselő: Hol parkoltatna? 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Vannak kijelölt parkolók. Ahol a többi is. 
 
Szabó László képviselő elhagyta a képviselő-testületi ülést, így a képviselő-testület létszáma 8 
fő. 
 
Kocsis Károlyné megérkezett a képviselő-testületi ülésre, így a képviselő-testület létszáma 9 
fő. 
 
Kothencz József képviselő: Azt mindenféleképpen hangsúlyozni kell, hogy ez az engedély 
csupán egyszeri alkalomra szól.  
 
Dusnoki Csaba polgármester: Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
elfogadja-e? 
 
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Szám: 58/2010. határozat 
 
Tárgy: Tárgy: Korona Rádió Bt. kérelme, a Szelidi strandon „Korona Part” nyitó rendezvény 

tartására 
H a t á r o z a t  

 
A képviselő-testület megtárgyalta a Korona Rádió Bt. képviseletében eljáró Németh 
István kérelmét, és a polgármester szóbeli kiegészítését és ezek alapján az alábbi 
döntést hozza. 
 
A képviselő-testület biztosítja a Szelidi-tó strand területéből (4086/23 hrsz) a Korona 
Rádió és az Éden disco közötti strand területet, a „Korona Part” nyitó rendezvényének 
megtartására az alábbi feltételekkel: 
 
- Az érintett területet a kérelmező rendezvény időtartamára a strand nyitvatartási idó 

lejárta után lezárhatja 2010. június 19-én (szombaton) 05 óráig.  
- A bezárás időtartamára a kérelmező belépődíjat szedhet. 
- A kérelmező köteles gondoskodni a rendezvény előzetes bejelentésére a zajvédelmi 

hatáskört gyakorló Kalocsa Város jegyzőjének. 
- A kérelmező köteles betartani a zajvédelemmel kapcsolatos előírásokat. 
- A kérelmező köteles megszervezni és végrehajtani a lezárt terület illetve az ide 

vezető közterület (ide értve az érintett területek előtti fő utat is) megtisztítását a 
strand nyitás előtt (reggel 7 óráig). A kérelmező ezen feltételt harmadik féllel kötött 
szerződés alapján is biztosíthatja.  

- A kérelmező köteles biztosítani a lezárt területen és az oda vezető közterületen (lásd 
előző pont szerint), valamint a csatlakozó tóvíz felületen a terület biztonságos 
őrzését, különösen a tóba idegen anyagok bedobálásának (pl.: hulladék, üveg stb.) 
megakadályozásához szükséges őrzést és felügyeletet.  
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- A kérelmező gondoskodik arról is, hogy az érintett területen lévő egyéb 
szolgáltatókon keresztül (pl.: lángos sütő, játékterem, disco) illetve a kijelölt 
strandfürdő (víz) területéről a lezárt területre való bejutás kizárt legyen.  

-  A képviselő-testület határozatát megállapodásba kell foglalni. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2010. június 19. 
 A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli: 
 polgármestert, 
 jegyzőt, 
 előadó ügyintézőt (Horváth Sándorné), 
 pénzügyi és gazd. csoport vezetőt, 
 A kivonat kiadásáért felelős: 
 dr. Botykai János jegyző 
 Határidő: 2010. június 23. 
 
Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén a rendkívüli képviselő-testületi ülést 
berekesztem. 
 

Kmf. 
 

Dusnoki Csaba         Dr. Botykai János 
polgármester          jegyző 
 
 
 


