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Jegyzőkönyv

Készült: Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010.02.02-i üléséről
Jelen vannak:

Schön Ferenc polgármester
Alföldi Albert
Balaton László
Berta Sándor
Bohner Ignác
Czick István
Gácser Zsolt
Gínál Róbert
Hirth József
Szabó György
Vikker József
Wilhelm András képviselők

Meghívottak: Mayer Ferenc jegyző
Bercsényi Jánosné pénzügyi főelőadó
Balogh Gyárfás iskola igazgató
Schőn Ferenc: Köszönti a megjelent képviselőket, majd az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy az ülésen az alábbi napirendi pont kerüljön megtárgyalásra:
1./

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Schőn Ferenc

2./

2010. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Schőn Ferenc

3./

Egyebek
Előadó: Schőn Ferenc

I. NAPIRENDI PONT
Tárgya: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Schőn Ferenc polgármester
Schőn Ferenc:
- Az utolsó képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület felhatalmazást adott, a
bérmaradvány szétosztásáról. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a rendelkezésre álló
kereten belül maradtunk, az összeg 1/3-át költöttük el.
- Szintén az előző testületi ülésen döntött a testület a Szigeti fő utcai telek
visszavásárlásáról, mely megvalósult
- December 10-11-én a MÁK helyszíni ellenőrzést tartott a hivatalban
- Az Okmányiroda lehetséges nyitásával kapcsolatban 2 fő volt kinn a minisztériumból
- Mezős Tamás műemlékvédelmi hivatal elnökével folytattam megbeszélést a 2010. évi
közös feladatokról
- Több helyről érkeznek megkeresések az alternatív fűtési lehetőségekkel. Az
Önkormányzatnak is lépnie kell, mivel a jelenlegi fűtési módok elavultak, és költségesek
valamennyi intézményünkben.
- Gyermekétkeztetési Alapítványon keresztül decemberben megérkezett a második
szállítmány (az első már júniusban ) 300 fő (70 év feletti egyedülálló ) kapott a
segélyszállítmányból mely 12729 kg volt. Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak
akik segítséget nyújtottak a szállítmány széthordásában.
- Pályáztunk továbbá a „Mindenki ebédel” pályázaton keresztül, ahol 20 gyermek meleg
étkezését támogatják a hétvégekre
- Az ÖNO-t 2010. január 1-vel átvette a bajai cég. Tóth Klaudia, Bohner Istvánné került
felvételre hozzájuk, valamint felvettük Fuszenecker Anettet a riasztó rendszer további
működtetésére.
- Január 15-től egy információs iroda működik majd a Pincefaluban. Stadler Róbert vezeti
majd, aki a pincéjét felajánlotta az iroda megnyitására. Jelenleg a kistérségnél került
alkalmazásba.
- 2010. január 6-án bejelentésre került a belvízveszély
- Január 9-én Budapesten megrendezésre került a Német Önkormányzat Napja ahol a
hajósi Fúvószenekar lépett fel
- Az Iskola Akadálymentesítése pályázat közbeszerzése lezajlott, ahol a Doneko Kft. lett a
győztes. Április 30-a a befejezési határidő
- A Sportcsarnoknál szükség van egy új kazánra és a 25 m3 feletti nyomáscsökkentőt le kell
cserélni 15 m3-esre mivel így csökken az alapdíj
- Sólyom László Köztársasági elnök tesz látogatást a Kiskunsági Nemzeti Parkban ahonnan
meglátogatja a hajósi Pincefalut is.
- Megkértük az árajánlatot a város bekamerázására, várjuk a megfelelő pályázatot
- Január 23-án megrendezésre került az Idősek Napja melyet a BKKM-i Közgyűlés alelnöke
Dr. Bagó Zoltán nyitotta meg
- január 26-án a jegyző részt vett a Felső-Bácskai Ivóvízminőség Javító Társulás
megalakítását célzó ülésen, amely társulás nem jött létre
- A Megyei Földhivatal tartott tájékoztatást 26-án. Az Önkormányzatnak megszűnt az
illetékmentessége.

-

-

Az 5312-es belterületi szakaszainak felújítása miatt voltunk a miskei polgármesterrel
Budapesten a minisztériumban. Ahol tájékoztattuk őket, hogy nem szeretnénk elfogadni
a felajánlott 120 millió forintot, mivel ebből az összegből nem lehet jó min őséggel
felújítani a belterületi részeket.
Január 22-én Alföldi Albertet a kultúra lovagja kitüntetéssel jutalmazták több évtizedes
népművelői munkájáért.
Lehetőség van még 70 literes szemétgyűjtők igénylésére
A hivatal előtti fenyőfákból kivágtak egyet az ünnepek alatt
kiírásra került a játszótér pályázat
277 ha-os terület ügyében dr.Semjén Zsolt országgyűlési képviselő segítségét kértük aki
levelet intézett Oszkó Péternek. Reméljük sikerül az ügyet előbbre mozdítani.
A szeméttelep rekultivációja elkészült.

II. NAPIRENDI PONT
Tárgya: 2010. évi költségvetés tárgyalása
Előadó: Schőn Ferenc
Vikker József: Bizottságunk az ülést megelőzően a polgármester úrral és minden testületi taggal
kiegészülve megtárgyalta az előterjesztést. A kiküldött anyag jól áttekinthetően összefoglalva
bemutatja az idei gazdálkodás várható számait, bevételeket, kiadásokat. Javaslom az
előterjesztés elfogadását a megbeszélt változtatásokkal – Néptánc egyesület támogatásaszóbeli kiegészítésekkel.
A Képviselőtestület a beszámolót elfogadta és az alábbi rendeletet hozta.
Szám: 1./2010. (II.03.) számú
Tárgy: 2010. évi költségvetés
Rendelet
A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

III. NAPIRENDI PONT
Tárgya: Egyebek
Előadó: Schőn Ferenc
Schőn Ferenc: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kalocsai Kirendeltségének és a helyi
Szociálpolitikai Kerekasztalnak véleménye figyelembevételével elfogadja Hajós Város 2010. évi
közfoglalkoztatási tervét kérem a tisztelt képviselőket, hogy bízzák meg a polgármestert és a
jegyzőt a terv végrehajtásával

1/2010.Kt számú
Közfoglalkoztatási terv 2010.
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ Kalocsai Kirendeltségének és a helyi
Szociálpolitikai Kerekasztalnak véleménye figyelembevételével
elfogadja Hajós Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervét /lásd
jegyzőkönyv 2. számú melléklete/.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a terv végrehajtásával.
Felelős: Schön Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Schőn Ferenc: Szeretnénk beadni az Iskola külső felújítására pályázatot, melynek összköltség e
25 millió forint , melyből az önerő: 5 millió forint.
A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta.
2/2010.Kt számú
Általános iskola felújítási pályázata
HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt az
önkormányzati miniszter által a 1/2010.(I.19.) ÖM rendeletben kiírt
pályázaton a hajósi általános iskola – Hajós, Jókai utca 4. - 1963-ban
épült épületének felújítása céljából (tető héjazat cseréje, kültéri
nyílászárók cseréje, külső homlokzat hőszigetelése).
A beruházás teljes összege bruttó 25,000,000,- Ft, amihez a
Képviselő-testület a szükséges 5,000,000,- Ft önerőt 2010. évi
költségvetésében biztosítja.
Megbízza a polgármestert a pályázat elkészítéséhez és benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételével.
Felelős: Schön Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

Schőn Ferenc: - A kalocsai Kórházért Alapítvány kér segítséget mindenkitől akinek lehetősége
van. A hirdetést a hajós Tv-ben olvashatják.
Mayer Ferenc: Az Országgyűlési képviselő választáson közreműködők névsorát kell jóváhagynia
a testületnek.
A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta.
3/2010.Kt számú
SzSzB tagok megválasztása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése
alapján az alábbi személyeket szavazatszámláló bizottsági tagnak
megválasztja:
1. számú szavazókör Polgármesteri Hivatal, Rákóczi utca 12.
Gruberné Ginál Erika
Stohr Ferencné
Szerlauth Tiborné
tagok
Huber Ferencné
Rostás Imréné
póttagok
2. számú szavazókör Általános Iskola, Jókai utca 4.
Reiter Bernadett
Rittgasser Richárd
Szabó Gáborné
tagok
Csörgő Istvánné
Mácsai László Csabáné
póttagok
3. számú szavazókör Öregek Napközi Otthona, Szigeti Fő utca 10.
Ginál Gábor Jánosné
Fiedler Edit
Stor Andrea
tagok
Fetterné Bakos Ágnes
Morvai Csilla
póttagok.
A Helyi Választási Bizottság tagjainak Melcher Attilát, Szabó Zsoltot és Váró
Andreát, póttagnak pedig Frick Gábort.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: azonnal

Mayer Ferenc: A már említett ivóvízminőség javító társulás alapító okirat tervezete túlságosan
szigorú feltételeket tartalmaz, amelyeket a kis települések nem tudnak felvállalni. Készült egy
módosított előterjesztés, amely megkönnyíti a tényleges költségek ismeretében a kilépést.
Javaslom a módosított alapító okirat elfogadását.
A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta
4/2010.Kt számú
Társulási alapító okirat elfogadása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Felső-bácskai
Ivóvízminőség-javító Társulás módosított alapító okiratát jóváhagyja
/ . számú melléklet/.
Felelős: Schön Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
Mayer Ferenc: Javaslom a képviselőtestületnek, hogy értékesítésre hirdesse meg a
0493/49 hrsz 149 nm nagyságú szőlő művelési ágú ingatlanját 200- Ft/nm,
valamint 8384 hrsz 43 nm nagyságú pincehely ingatlanját 200,000,- ft áron.
5/2010.Kt számú
Ingatlan értékesítésre meghirdetése
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre
meghirdeti a 0493/49 hrsz 149 nm nagyságú szőlő művelési ágú
ingatlanját 200- Ft/nm, valamint 8384 hrsz 43 nm nagyságú pincehely
ingatlanját 200,000,- ft áron.
Egyben megbízza a polgármestert a pályázat kiírásával.
Felelős: Schön Ferenc polgármester
Határidő:folyamatos
A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta.
Mayer Ferenc: A társult közoktatási intézményünk intézményvezetői álláshelye meghirdetésre
kerül március 31-i beadási határidővel. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy fogadják el az
előterjesztést.

A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta.
6/2010.Kt számú
Intézményvezetői álláshely pályázata
HATÁROZAT
Hajós
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete,
mint
intézményfenntartó a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított
1993. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a Hajós-MiskeDrágszél Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
álláshelye betöltésére pályázatot hirdet.
A megbízás időtartalma: 2010. július 1. - 2015. augusztus 31.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, tanári
képesítés, pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
Az intézményvezető illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) alapján kerül
meghatározásra.
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, az
intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, szakképesítést
tartalmazó oklevelek hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 31.
A pályázatot az alábbi címre lehet benyújtani:
Hajós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6344 Hajós, Rákóczi u. 12.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő
testületi ülés.
Egyben megbízza a jegyzőt a pályázat meghirdetésével.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: 2010. április 30.

Gácser Zsolt: Szeretném, ha képviselőtestület már most eldöntené,
előkészítéséhez, hogy az idei évben mikor legyen a város napja.

a pályázatokat

Schőn Ferenc: Javaslom augusztus 20-ára tegyük.
A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta.
7/2010.Kt számú
Város Napja 2010.
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi Város és
Kisebbségek Napját 2010. augusztus 20-án rendezi meg.
Megbízza a polgármestert a rendezvény megszervezésével.
Felelős: Schön Ferenc polgármester
Határidő:folyamatos

Mayer Ferenc: Nemesnádudvar Község kér hozzájárulást településszerkezeti
tervének módosításához.
A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta.
8/2010.Kt számú
Nemesnádudvar Község településszerkezeti terve
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nemesnádudvar
Község
településszerkezeti
tervének
módosításához
a
Nemesnádudvar Község Képviselő-testületének 134/2009.kht számú
határozatában foglaltak szerint hozzájárul.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő:jegyző
Mayer Ferenc: Hajós és Miske Község Önkormányzatával közösen pályázatot nyújt
be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közfoglalkoztatás szervezők
foglalkoztatásának támogatása elnevezésű központi munkaerő-piaci program
megvalósítására egy fő közfoglalkoztatás szervező alkalmazására.
Kérem a képviselőtestületet,hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételével, a pályázat beadására a korábban megkötött társulási
megállapodásban foglaltak szerint.
A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta.

9/2010.Kt számú
Közfoglalkoztatás szervező
HAT ÁROZ AT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete Miske Község
Önkormányzatával közösen pályázatot nyújt be a Szociális és
Munkaügyi
Minisztérium
közfoglalkoztatás
szervezők
foglalkoztatásának támogatása elnevezésű központi munkaerő-piaci
program megvalósítására egy fő közfoglalkoztatás szervező
alkalmazására.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok
megtételével, a pályázat beadására a korábban megkötött társulási
megállapodásban foglaltak szerint kerül sor.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő:jegyző
Miután több tárgy, hozzászólás nem volt Schön Ferenc polgármester az ülést bezárta.

kmft.
Schön Ferenc
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

