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Készült: Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.10.19-i üléséről
Jelen vannak:

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Alföldi Albert
Balaton László
Beck Ottó
Mayer Edina Éva
Szabó Zsolt
Vikker József

Meghívottak: Mayer Ferenc jegyző
Gruberné Gínál Erika
Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület teljes létszámmal megjelent, határozatképes. A jegyzőkönyv elkészítésére
és határidőre való továbbítására felkérem Mayer Ferenc jegyzőt. Továbbá javaslom, hogy a
meghívóban kiküldött napirendi pontok kerüljön megtárgyalásra az ülésen, az alábbiak
szerint:
I. Napirendi pont : Helyi óvoda és iskola intézménybejárása
Előadó: Alföldi Albert igazgató
II. Napirendi pont: Képviselő-testület Szociális Bizottsága tagjainak megválasztása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
III. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.
I. Napirendi pont
Tárgya: Helyi óvoda és iskola intézménybejárása
Előadó: Alföldi Albert igazgató
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: 15.00 órától megtörtént az Óvoda és az Általános Iskola
intézményeink bejárás, az intézményvezető és az óvoda vezető közreműködésével. Fontos
volt, hogy a jövőbeni munkákhoz átlássuk a szükséges feladatokat, problémákat.
Vikker József: Örülök, hogy a megtekintett intézményeink ilyen jó állapotban vannak. De az
iskolánál szükség van a külső szigetelés folytatására, valamint a tanulópadok cseréjét is meg

kell oldani, akár évente 1-2 tanterem fejlesztésével. Ezen munkák elvégzésével, úgy
gondolom, hogy sokáig jó munkakörülményeket, tanulási lehetőséget teremtünk az ott
dolgozóknak és tanulóknak.
II. Napirendi pont:
Tárgya:Képviselő-testület Szociális Bizottsága tagjainak megválasztása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az alakuló ülésen már kezdeményeztem az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának kisebb mértékű módosítását mely módosítással
lehetőség nyílik egy szociális bizottság létrehozására. Taglétszám: 2 fő testületi tag + 1 fő
külsős tag Előzetes egyeztetést követően a Szociális Bizottság elnökének: Beck Ottót,
tagjának: Mayer Edinát, külsős tagnak pedig Gruberné Ginál Erikát javaslom.
Beck Ottó bejelenti, hogy érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
Mayer Edina bejelenti, hogy érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 fő nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
47/2010.Kt számú
Szociális Bizottság választása

HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi
LXV. törvény 22. §. (1) bekezdése alapján Szociális Bizottságot
választ, melynek elnöke Beck Ottó képviselő, tagjai Mayer Edina
képviselő és Gruberné Ginál Erika Hajós, Kossuth utca 26. szám
alatti lakos.

Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet : A határozathozatal után felkérem a Szociális Bizottság
megválasztott tagjait, hogy tegyék le az esküt. Az eskü szövegének előmondásához felkérem
Mayer Ferenc jegyzőt.
A Szociális Bizottság tagjai letették az esküt.
Mayer Ferenc: A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság mellett tehát létrehozta a Szociális
Bizottságot is. A bizottság hatásköre a Képviselő-testület hatáskörébe utalt szociális feladatok
elbírálása lesz. Taglétszám: 2 fő testületi tag + 1 fő külsős tag. Üléseiket az elnök hívja össze,

és vezeti. A Bizottság dönt az előterjesztett ügyekben, melyeket a Polgármesteri Hivatal
szociális csoportja terjeszt elő. Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet 8 napon belül kell
megküldeni. Szükség van a bizottság mihamarabbi összehívásáról, mivel a benyújtott
kérelmek 22 napos határideje október 28-án lejár, határozatot kell hozni, a határidők
betartásához.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Felkérem a jegyzőt, hogy a bizottság munkájához
szükséges rendeleteket juttassa el részükre.
III. Napirendi pont
Tárgya: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Szeretném megkérni a tisztelt Képviselőket, hogy az
alakuló ülés után beszéltekről hozzuk meg a szükséges határozatokat az alábbiak szerint:
-

A vörösiszap katasztrófa 2 településének Devecser Város és Kolontár Község
Önkormányzatának 100-100 ezer forint támogatás nyújtson az Önkormányzat a
kárenyhítés segítésére.

A képviselő-testület egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
48/2010.Kt számú
Devecser és Kolontár támogatása

HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vörös-iszap
katasztrófa kártételeinek enyhítésére Devecser Város és Kolontár
Község önkormányzatait egyaránt százezer forint összeggel
támogatja.

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat DélAlföldi Regionális Intézetének Egészségügyi Igazgatási Osztálya által október 8 -ám
megküldött 4620-10/2010. iktatószámú ellátási területet megállapító határozata szerint 2010.
november 1-től Hajós Város bizonyos egészségügyi járóbeteg ellátási területen a Jánoshalmi
Egészségügyi Központhoz tartozna. Kérem a Képviselő-testületet, hogy Hajós Város

Képviselő-testülete a határozat ellen fellebbezést nyújtson be, hogy városunk lakosságának
járóbeteg-szakellátását továbbra is a Kalocsai Városi Kórház útján legyen biztosítva, mivel
nehézséget jelent a Jánoshalmi Egészségügyi Központ tömegközlekedési eszközzel történő
megközelítése, és hiányoljuk a laboratóriumi ellátást is. Október 15-én személyesen
látogatott el Czeller Zoltán Jánoshalma polgármestere, aki szorgalmazta, hogy a határozatot
hagyjuk hatályban. Elmondtam neki az aggályaimat, a nehéz közlekedésről és, hogy a
szakrendelésekhez nem társulnak laboratóriumi vizsgálatok.
Alföldi Albert: A Jánoshalmi Egészségügyi Központtal történő egyeztetésekkor nem volt szó
arról, hogy oda kell tartoznunk.
Mayer Ferenc: Valóban nem ezt ígérték. Döntési lehetőségekről volt szó, miszerint
eldönthetjük hova akarunk tartozni.
A képviselő-testület egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
49/2010.Kt számú
ÁNTSZ határozat fellebbezése

HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ÁNTSZ DélAlföldi Regionális Intézete járóbeteg szakellátás ellátási területét
megállapító 4620-10/2010. számú határozata ellen fellebbezést
nyújt be.
Megbízza a polgármestert a
benyújtásával.

fellebbezés

elkészítésével

és

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az alakuló ülést követően az alpolgármesterrel, a
jegyzővel és a hivatal építésügyi előadójával bejártuk a város kül-, és belterületét, hogy
felmérjük a belvíz okozta problémákat, megoldási lehetőséget, az árkok, átereszek helyzetét.
Szükség van egy új belvíz elvezetési koncepció kidolgozására, mivel a meglévő
dokumentumok a 70-es évekből valók. A hivatal építésügyi előadójával és szakemberek
bevonásával szükséges nekilátnunk egy belvízvédelmi terv kidolgozásához, hogy amennyiben
pályázati lehetőséget találunk, rendelkezésünkre álljon egy megalapozott terv. A másik nagy
probléma a Pincefalu támfal szerkezetének helyzete, melynek megvalósításához igen nagy
pénzeszközre van szükség. A Vis maior-ba beadott pályázatunk 70%-os támogatást kapott,

sajnos ilyen kondíciók mellett nem tudja az Önkormányzat az önrészt biztosítani, legalább
90%-os támogatásra van szükségünk ahhoz, hogy megvalósíthatók legyenek a tervek. Sajnos
az országban zajló katasztrófák miatt kevés pénzeszközt tudnak biztosítani. Átmenetileg
bitumenes zuzadékkal töltöttük fel az utakat.
- A Sportcsarnok kazánházának karbantartására is sort kell keríteni, az előzetes felmérések
szerint 50-60 ezer forint lesz.
- A Temetőbe konténereket helyezünk ki a közelgő halottak napjára. A ravatalozóban lévő
illemhelyet is megnyitjuk a temetésekre, halottak napjára.
- Az Iskolánál az őszi szünetben szeretnénk megoldani az új bejáró elhelyezését, hogy a
munkák ne zavarják az iskolai oktatást.
- A Konyhánál pedig ugyancsak az őszi szünetben szeretnénk megoldani az új
szennyvízcsatorna hálózatra való rákötést.
- Október 18-án megalakult a Német Kisebbségi Önkormányzat az ünnepélyes eskületét és a
megbízólevelek átvételét követően. Az elnöki posztot Ruffné Stadler Jusztina tölti be. Elnök
helyettes: Scheibl Lászlóné Tagok: Fegyveriné Bolvári Edina és Kuti Csilla. A Kisebbségi
Önkormányzat elnöke a mai napon már felvette velem a kapcsolatot. Két nyertes pályázatot
kell megvalósítaniuk: - a Tájház külső felújítását (melyre 100.000,-Ft. támogatást kaptak), és
december 17-én kell megrendezniük a Művelődési Házban a Nemzetiségi Napot. Mely
rendezvényen a hagyományőrző nemzetiségi egyesületek vesznek részt.
Vikker József: Az említett belvíz problémával kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Az elmúlt
igen hosszú csapadékmentes évek alatt sajnos megfeledkeztünk a belvíz okozta problémákról.
Sajnos eddig háttérbe szorultak az ezzel kapcsolatos pályázatok, más fontosabb dolgok miatt.
Valóban a legfontosabb feladat rendezni a belvízhelyzetet Hajóson.
Alföldi Albert: Támogatom az előttem szóló képviselőtársam véleményét, azzal szeretném
kiegészíteni, hogy a tervek elkészítésénél nagy segítséget jelenthetne, ha meghallgatnánk a
város idősebb polgárait, akik biztos sok jó tanáccsal segíthetik a tervezés menetét.
Szabó Zsolt: Fontosnak tartom, hogy a város bel-, és külterületét együtt kezeljük.
Balaton László: Egyetértek az előttem szólókkal, és támogatom az ötletet, miszerint az
idősebb lakosság építő jellegű tanácsokkal szolgálhat.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Érdemesnek tartom én is ha az idősek véleményét
meghallgatjuk. Kérem ezúton a lakosságot, hogy mindenki a saját háza előtti árkokat tartsa
tisztán, ezzel is segítve a problémák csökkentését.
Vikker József: Nemcsak a belvíz problémákat kell megoldani, hanem az átvezető folyások
tisztítását is szorgalmaznunk kell a megfelelő hatóságok felé.
Mayer Edina: A temetőben lévő Gallina kápolna kinek a tulajdona?
Vikker József: Magántulajdonban van a kápolna, az Önkormányzat használta tárolóként,
melynek fejében pályázatai pénzből felújította.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A kápolnává alakítás terén megpróbáljuk felvenni a
kapcsolatot a tulajdonosokkal.

Vikker József: Szükség lenne a temető rendbetételére is.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Igyekszünk a munkákkal, de szükség van a város
gazdasági munkásai létszámának megerősítéséhez, karbantartók felvételére. Olyan
szakemberekre van szükségünk akik egy-két szakmával rendelkeznek, természetesen
figyelemmel tartva a bérjellegű kiadásokat is.
Szeretném megemlíteni, hogy egy számítógépet rendeltem az irodámba, mivel eddig nem
volt, viszont a mindennapi munkához nélkülözhetetlen. A hivatal számítógép állománya is
korszerűsítésre szorul. Melyet folyamatosan próbálunk megoldani.
Szabó Zsolt: Ha elkészül az iskola új bejárója, a két településőrt jelenléte, a forgalom
irányítása - az ötödik, hatodik óra után - nagy segítséget jelentene a gyermekek biztonságának
biztosításában.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Természetesen megoldható a kérés. A település őrök
felügyelni fogják a forgalmat a kért időszakban.
Balaton László: Megkezdődött a lombhullás, a sok levelet egy önkormányzati területen
lehetne összegyűjteni.
Vikker József: Sajnos a szeméttároló edényekbe nem fér el az őszi időszak lombhulladéka.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Ha az iskolai gyakorlati kertjében lehetőség lenne egy
komposztáló kialakítására, megoldódna az intézmény problémája. A lakossági lomb
elhelyezésére pedig egy önkormányzati területet keresünk, ahol csak a lomb hulladék
helyezhető el. Természetesen szükségesnek tartom a terület őrzését, hogy ne alakuljon ki
illegális szemétlerakó.
Mayer Edina: A lomb elszállításában ez egyedül élő idős embereknek tudunk segíteni?
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Természetesen, ha kéréssel fordulnak az Önkormányzat
felé, segítséget nyújtunk nekik.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Fontos feladatunk még a Hajóson élő Német Nemzeti
Kisebbség és Nagyközségért Alapítvány Kuratóriumi tagjainak választása. Az elnöke a
mindenkori megválasztott polgármester, tagjai a Képviselő-testület tagjai közül kell
választani. A kuratórium tagja az előző ciklusból Alföldi Albert képviselő. Az alapítvány a
helyi rendezvényeket, civil szervezeteket támogatja, bevételei nagy százalékát, a SZJA 1%-os
felajánlásai teszik ki, melyből a tavalyi évben közel 400.000,-Ft. folyt be.
Vikker József: Mayer Edinát és saját személyemet javaslom tagként, amennyiben
egyetértenek a képviselő társaim.
Vikker József és Mayer Edina bejelenti, hogy érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 fő nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:

50/2010.Kt számú
Alapítvány kuratóriumának megválasztása

HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajóson Élő
Német Nemzeti Kisebbség és Nagyközségért Alapítvány
kuratóriuma tagjának megválasztja Mayer Edina és Vikker József
képviselőket.
Megbízza a polgármestert a módosítás elkészítésével és cégbírósági
benyújtásával.

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: folyamatos

Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az
ülést berekesztette.

Kmft.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

Mayer Fernec

polgármester

jegyző

