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

Meghívottak: Mayer Ferenc jegyző
Bercsényi Jánosné pénzügyi főelőadó
Berta Sándor és Bohner Ignác képviselők előzetes bejelentés mellett maradtak távol.
Schőn Ferenc: Köszönti a megjelent képviselőket, majd az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes. Az első napirendi pont megtárgyalása előtt Szabó Zsoltot a választási bizottság
elnökét kérte fel, hogy ismertesse Alföldi Albert képviselői tisztségéről való lemondás következő
teendőit.
Szabó Zsolt: Köszönti a megjelent képviselőket. Tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy 2010.
július elsejével Alföldi Albert képviselő lemondott képviselői tisztségéről. Helyére a legtöbb
szavazatot elért, de mandátumot nem szerzett képviselő léphet. 399 szavazattal Bicsérdy István volt
aki elvállalta a tisztséget. Felkérem, hogy tegye le az esküt.
Az eskütétel letétele után Schőn Ferenc javasolja, hogy az ülésen az alábbi napirendi pontok
kerüljön megtárgyalásra:
1./

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Schőn Ferenc

2./

2010. évi költségvetés módosítása
Előadó: Schőn Ferenc

3./

Egyebek
Előadó: Schőn Ferenc

I. NAPIRENDI PONT
1./

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Schőn Ferenc

Schőn Ferenc:















Májusban lezajlott az Orbán Napi Borünnep. Az Önkormányzat a vállalt munkákat kifizette,
elvégezte: - támogatta a bor verseny megrendezését
- vendégül látta a dunaharaszti tánccsoportot
- a rendőri szervek ellátását biztosította
- az ünnep utáni takarítást elvégezte
Az Érseki kastélytól 2 bizottság ülésezett Hajóson, Bányai Gábor közgyűlés elnöke további
forrásokat kért a kastély felújításához. Bányai Gábor ígéretet tett, hogy a kastély
elkészülése után, a hajósi lakosoknak 2-3 napon keresztül lehetőség lesz a felújítás
megtekintésére.
Tavaszi esőzésekről csak annyit szeretnék tájékoztatásul mondani, hogy az Önkormányzat
segítséget nyújtott azoknak akik kértek. Sajnos a legnagyobb gondot az okozta, hogy nem
tudott hova elfolyni a víz, nem volt befogadó hely. Hozattunk homokzsákokat a
katasztrófavédelemtől, melyeket homokkal megtöltve szállítottunk ki a veszélyeztetett
részekhez. Gázolaj támogatást adtunk azoknak, akik saját gépeikkel, szivattyúikkal
segítették munkánkat. Beadtuk a vis maior pályázatot, a védekezésre és a partfalak
helyreállítására is melynek helyreállítása ennek függvényében történik.
Balogh Gyárfás volt iskolaigazgatónk július 19-ével elköltözött. Július 30-val átadta a lakást,
melyet az iskola rendelkezésére bocsátottunk.
Dobos Lajosné kiköltözött a Temető u. 2. sz. alatti lakásból melyet Juhászné Héjas Annának
utaltunk ki
Az iskola felújítása során 140 nyílászáró került cserére, sajnos a hőszigetelést nem tudjuk
teljes egészében befejezni, mivel az erre az összegre szánt pénz elfogyott
Július 5-én volt az Iskola akadálymentesítése pályázat ellenőrzése, mely során kisebb
hiányosságokat kellett csak pótolnunk
A Fácános u. 82. ingatlan vétele lezajlott. Szerződés aláírva, a ház pedig lebontásra került.
Az ott álló tölgyfára beadtuk az „Év fája”pályázatot.
A 2010. évi alkotótábort 1fő közmunkással támogatta az Önkormányzat
0426 hrsz-ú homokbánya helyszíni ellenőrzése történt, mivel feljelentették az
Önkormányzatot . A fellebbezést elküldtük.
Július 15-én 50 mázsa élelmiszer segélyt nyertünk a Gyermekétkeztetési Alapítványtól, 300
fő kapott a segélyből.













Augusztus 1-vel sikerült elintézni dr. Pakuts Jutka munkakezdését az I. sz. körzetben. Itt
említeném meg, hogy dr. Zakupszky Endre szabadságot vett ki mely idő alatt – augusztus
végéig – dr. Pakuts Jutka látja el a II. körzet helyettesítését.
Az árvízkárosultak megsegítésére a Máltai szeretetszolgálat kalocsai irodájába, a
Református egyházzal 45 doboz ruhát vittünk el. Mely szállításában itt szeretném
megköszönni Ruff Andrásnak a segítséget.
Ifjúsági focicsapat érkezett Hirrlingenből – sportkör látta őket vendégül
Május 21-én az érsek úr volt Hajóson a főmérnök asszonnyal a Plebánia héjazat cseréjével
kapcsolatban. Sajnos helyszínen kiderült, hogy a gerendázat teljes cseréjére is szükség
lenne. Ezt viszont már nem tudja vállalni az Önkormányzat.
Az I. világháborús emlékműre a JOBBIK párt képviselői egy emléktáblát helyeztek el.
Szintén a JOBBIK szervezésében került bemutatásra az Egyesületek Házában egy trianoni
kiállítás
A Fúvószenekar pécsi szereplését 50.000,-Ft-tal a Német Kisebbségi Önkormányzat
50.000,-Ft-tal pedig az alapítvány támogatta
Körmőczi Péter 30.000,-Ft. támogatást kapott a Titi tábor megrendezéséhez

A képviselőtestület a beszámolót elfogadta.
Hirth József: A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban szeretném, ha történne valami lépés az
árkok tisztításával.
Schőn Ferenc: Egységesen kell a csapadékvíz elvezetést megoldani. Terveket kell készíteni, és
pályázni a kivitelezésre.
Czick István: A szakadéksor és Csárdasornál lévő kritikus állapotokkal kellene kezdeni valamit.
Schőn Ferenc: Beadtuk a Vis Maior pályázaton keresztül az igényünket, a pályázatot befogadták,
várnunk kell az eredményekre.
II. NAPIRENDI PONT
Tárgya: 2010. évi költségvetés módosítása
Előadó: Schőn Ferenc
Schőn Ferenc: Megkérem Vikker Józsefet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson minket
a Bizottsági ülésen megtárgyaltakról.
Vikker József: Bizottságunk az ülést megelőzően megtárgyalta a 2010. évi költségvetés
módosítását. Elfogadásra javasoljuk az anyagot.
A Képviselőtestület a beszámolót elfogadta és az alábbi rendeletet hozta.

Szám: 4./2010. (VII.30.) számú
Tárgy: Beszámoló a 2010. évi költségvetés módosítása
Rendelet
A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
III. NAPIRENDI PONT
Tárgya:Egyebek
Előadó: Schőn Ferenc
Schőn Ferenc: Október 3-i választásokkal kapcsolatban a hirdetési díjakat kell megtárgyalni.
Egyszer 5 percet ingyenesen kell biztosítanunk, az e feletti időre és az Egyesületek Háza
használatára az eddigi szokásos díjakat javaslom.
A javaslatot a Képviselő-testület határozat hozatal nélkül elfogadta.
Schőn Ferenc:
 Augusztus 14-én kerül sor a hagyományos német szentmisére Kalocsán. Az énekekről
füzetet nálunk kaphatnak az érdeklődők.
 A Bramac építőipari cég pályázatot írt ki a lakosságnak, melyben egy családi ház
tetőfelújításának 50 %-át kifizeti. 12 pályázat érkezett be. 2-án lesz a sorsolás, de a
nyertesen kívül a többi pályázónak is nyújt támogatást.
 A Hajós-Fém Bt. telek megosztása elhúzódik. 4000 m2-t vesznek meg.
 Augusztus 9-22-ig a Hivatal konyhája zárva lesz
 Az Óvoda tetőcseréjéhez szeretném, ha tudnátok, hogy a tervezett augusztusi óvodazárás
helyett más időpontban kell megoldanunk, mivel az anyagi kereteink egyenlőre nem
engedik meg. Amíg az elkészült pályázatokért (játszótér, kerékpártároló) nem kapjuk meg a
közel 28 millió forintunkat sajnos várnunk kell. Viszont Dobler Attila a DONEKO Bt.
tulajdonosával megbeszélésünk során vállalta, hogy elvégzi a munkát ennek ellenére is, a
számla kiegyenlítésére ráérünk később, ha pénzünkhöz jutunk.
 Az „Öreg” Iskola felújításával tovább csúszunk, mivel a közbeszerzési törvény változás
szeptember 15-től hatályba lépő új szabályai szerint a 80 millió alatti beruházásoknál nem
lesz szükség közbeszerzés lebonyolítására, elegendő lesz 3 ajánlat bekéréséhez. Ezzel
megspóroljuk a 300.000,-Ft-os közbeszerzési díjat.
Mayer Ferenc: Október 3-ára kitűzött önkormányzati választások napján kerül sor a kisebbségi
önkormányzatok választására is. Német nemzetiségűnek 297-en cigány nemzetiségűnek 30-an
vallották magukat. A választás lebonyolítása az Egyesületek Házában lesz. A választáson
résztvevők névsorát kell jóváhagynia a testületnek, mely személyek: Dobler János, Molnár
Gáborné, Pandúr Éva, Fegyveriné Bolvári Edina, Beck Melinda
A Képviselőtestület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

34/2010.Kt számú
Kisebbségi SzSzB és HVB 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 kisebbségi szavazókör
Egyesületek Háza, Köztársaság tér 3.
Dobler János

Kossuth utca 37.

Fegyveriné Bolvári Edina

Deák utca 29.

Molnár Gáborné

Rákóczi utca 35.

Beck Melinda

tagok

Szigeti Fő utca 61.

Pandúr Éva

Fácános utca 11/a

póttagok.

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztja
Arnold-Fuszenecker Rita

Wesselényi utca 28.

Melcher Attila

Toldi utca 23.

Váró Andrea

Kölcsey utca 7.

póttagnak pedig Frick Gábor Nap utca 6/a. szám alatti lakosokat.

Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Mayer Ferenc: Nemesnádudvar Község kér hozzájárulást településszerkezeti
tervének módosításához.
A képviselőtestület egyhangúan a következő határozatot hozta.

35/2010.Kt számú
Nemesnádudvar településrendezési terve

HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1997. évi LXVIII.
törvény 10. § (3) bekezdése alapján Nemesnádudvar Község
településrendezési tervének módosításához hozzájárul.
Felelős: Schön Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Mayer Ferenc: Egy hajósi lakos a kisebbségi ombudsmanhoz fordult, miszerint nem kap tőlünk
lakásfenntartási támogatást. Bekérték átvizsgálásra a tárgyban eljáró rendeletünket. Egy hibát
találtak benne, miszerint nem szerepel az alanyi jogon járó támogatás, csak az adható
támogatások vannak feltűntetve. A polgármester Úrral egyeztetve azt javasoljuk, hogy a
jelenlegi testület az október 3-i választásokon megválasztott képviselőtestület jogkörébe utalja
a rendelet módosítását.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta és egyhangúan a következő határozatot hozta.
36/2010.Kt számú
Ombudman-i jelentés
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti és
Etikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa NEK-126/2010. számú
jelentésben foglaltakat megtárgyalta, a benne foglaltakkal egyetért.
A kezdeményezett rendeletmódosítást a következő rendes ülésen
tűzi napirendre.
Megbízza a jegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésével.

Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: folyamatos

Mayer Ferenc: Az ügyészség átvizsgálta az ápolási díjakat, és a rendelet módosítását kérte.
Javaslom, hogy e rendelet módosítását is az előzőhöz hasonlóan a következő testület
hatáskörébe utalja.
A képviselőtestület az előterjesztést határozat hozatal nélkül elfogadta.
Hirth József: Lakner Gábor hajósi lakossal Budapesten jártunk Dr. Semjén Zsolt országgyűlési
képviselőnél. Erről szeretnék beszámolni a képviselőtestületnek. A következőkkel fordultunk
képviselő úrhoz:
-

belterületi utak felújításának folytatása
Pincefaluban támfal építés a leszakadt részeken
rendőr őrs létesítése
meleg víz forrásunk kihasználása
csökkent munkaképességűeknek munkahelyteremtése

Minden kérésünkre támogatást ígért. Kérte tőlünk, hogy a kéréseinket írásba foglalva
nyújtsuk be neki.
Schőn Ferenc: Azt nem tudni, hogy milyen minőségben volt képviselőúrnál a két hajósi lakos. A
felsorolt témákban folyamatosan egyeztetek vele telefonon és személyesen.
Miután több tárgy, hozzászólás nem volt Schőn Ferenc polgármester a nyílt ülést bezárta, majd
zárt ülést tartottak.
kmft.
Schön Ferenc
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

