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Dunapataj Nagyközség Önkormányzata
Bács-Kiskun megye

Dunapataj Kalocsa kistérségében, Bács-Kis-
kun megyében, az Alföldön található, kö-

zel 3337 lelket számláló település. Tör-
téneti múltja igen színes, ezt bizo-

nyítják templomai, régi épületei, 
lakóházai és a Pataji Múzeum is. 

A település természeti értékek-
ben szintén gazdag. Ide tartozik az 
1976 óta védett Szelidi-tó, a me-

szes-szódás jellegű Miklapuszta és 
a Duna ezen részén található holtág 

és szigetek. Mivel a település termé-
szeti és építészeti értékekben gazdag, 

ezért nagy hangsúlyt kap az idegenforga-
lom. A turizmusban legnagyobb szerepe a Sze-

lidi-tó üdülőterületének van.
Mezőgazdasági projekt: 11 fő. Közétkeztetéshez szükséges 

nyersanyagok (növények) megtermelése, község parkosításához 
szükséges virágpalánták előállítása. 

Téli Közfoglalkoztatás: 25  fő. Az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ingatlanok belső felújítási, karbantartási, állagmegóvásai 
munkálatainak elvégzése. 

Biomassza kazánprogram: 19 fő. Erdőtisztítási munkálatok, 
faanyag darálása, tárolása, szállítása, és közintézményekben tör-
ténő felhasználása.

Közúthálózat javítása: 13 fő. Köz-
lekedési útvonalak javítása, karbantar-
tása és környezetük rendben tartása. 

Illegális hulladéklerakók meg-
szüntetése: 4  fő. Környezetünk meg-
óvása, tisztán tartása, az illegális szemét 
elhelyezéséből adódó problémák kezelése.

A közfoglalkoztatásban való részvétel által jelentős fejlődésen 
ment át településünk. Pozitív hatással van közvetlen környezetünk-
re és a lakosságra egyaránt. Rendezetté váltak közterületeink, csök-
kentek az önkormányzat kiadásai, és a legfontosabb, hogy helyben 
munkát tudtunk biztosítani a tartósan álláskeresők nagy részének, 
hozzájárulva ezzel a családok anyagi terheinek könnyítéséhez.

Folytatni kívánjuk a már sikeresen működő programjainkat. Le-
hetőség szerint a mezőgazdasági program továbbfejlesztését is 
szeretnénk megvalósítani, annak érdekében, hogy az önkormányzat 
költségei tovább csökkenjenek, valamint a közétkeztetéshez friss, 
helyben termelt zöldségekkel járuljunk hozzá.

Kertész technikus végzettséggel sokáig nem találtam munkát. Örömmel vettem a 
közfoglalkoztatásban való részvétel lehetőségét. A mezőgazdasági program mun-
kavezetői feladatát bízta rám a munkáltatóm. Kihívást jelentett számomra a mun-
kafolyamatok megszervezése és koordinálása. Sikeresen vettem az akadályokat 
és munkatársaimmal együtt fontos, értékteremtő munkát végeztünk, amelynek 
remélem folytatása is lesz a jövőben.

Mike Lászlóné, közfoglalkoztatott

Dusnoki Csaba, polgármester


