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Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

8/2010. 

 

 

 

            J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Hajós Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.11.30-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 

   Bercsényi Jánosné pénzügyi főelőadó 

  Sári Sándor Hajosszolg Kft. ügyvezető igazgatója  

  Stadler Ferenc Albrecht Dürer Művelődési Ház igazgató 

  Fetterné Bakos Ágnes Óvoda vezető 

  Ruffné Stadler Jusztina Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke  

   

 

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  kerülenek megtárgyalásra az ülésen, az alábbiak 

szerint: 

 
I. Napirendi pont : Beszámoló a két ülés között végzett munkáról  

Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

II. Napirendi pont: 2010. évi költségvetés módosítása 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

III. Napirendi pont: Tájékoztató a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

IV. Napirendi pont: Hajósszolg Kft. beszámolója 

Előadó: Sári Sándor ügyvezető igazgató 
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V. Napirendi pont: Albrecht Dürer Művelődési Ház beszámolója 4 éves tevékenységéről  

Előadó: Stadler Ferenc igazgató 

 

VI. Napirendi pont: Egyebek 

- Hajós-Miske-Drágszél Társult Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde pedagógiai 

programjának módosítása 
- Belterületi vízrendezési terv 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.  
 

I. Napirendi pont 

Tárgya: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról  

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Képviselő-testületünk legutóbb október 19-én tartott ülést. 

 Megszemléltük az iskola-óvoda intézmény együttest. 

 47/2010. Kt határozatunkkal létrehoztuk a szociális bizottságot, mely megkezdte 

működését, üléseit a határidőkhöz igazodva megtartja. 

 48/2010.Kt határozatunk Devecser és Kolontár községek 100-100 ezer forintos 0000 

támogatásáról szólt, a támogatásokat átutaltuk. Ehhez kapcsolódik, hogy a városban 

összegyűjtött segélycsomagokat szintén önkormányzatunk szállította el a helyszínre 

november végén. 

 49/2010. Kt határozatunk a jánoshalmi egészségügyi központ járóbeteg szakellátási 

területét megállapító határozat megfellebbezését mondja ki. A fellebbezést 

határidőben eljuttattuk a hatósághoz, válasz nem érkezett. Itt mondom el, hogy 

néhányan személyesen is megtekintettük az intézményt. 

 50/2010. Kt határozat a Német Nemzeti Kisebbség és Nagyközségért Alapítvány 

kuratóriumi összetételének megújítását írta le, folyamatban van a cégbírósági 

átvezetés. 

 Az elmúlt ülés végén felvetődött a lombelhelyezés kérdése, erre a célra területet 

jelöltünk ki és oda irányítjuk az érdeklődőket. 

 A temetőből folyamatosan, több turnusban szállítjuk el a felhalmozódott szemetet, 

eddig öt konténerrel vitettünk el. Megtörtént a temető szervezett szemétszállításba 

való bekapcsolása két db, egyenként 1100 literes edény beszerzésével, melyeket a 

rendes szállítási napokon visznek el évente március 1-től december 31-ig. 

 A település belvízhelyzetének javítására tett első lépésként árajánlatot kértem a teljes 

belterületi hálózat terveire, erről külön részletesen beszélünk az utolsó napirend 

keretében. 

 Szemlét tartottam egészségügyi központunk belső állapotáról. Az intézmény megérett 

a komplett belső felújításra, akadálymentesítésre. A belső átalakítás várhatóan nem 

építési engedély köteles, az átalakítási terveket megkíséreljük hivatalon belül 
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elkészíteni. Kedvező pályázati lehetőség e körben várhatóan jövő év második 

félévében lesz. 

 Újjáalakult a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása és a Védelmi Bizottság. A 

Védelmi Bizottság képviseletében Bakondi György altábornagy kecskeméti szemléjén 

vettem részt.  

 A Bács-Kiskun megyei közigazgatási hivatal értekezletet tartott a megye 

polgármesterinek a közigazgatásban bekövetkező várható változásokról, e tájékoztatón 

részt vettem. 

 Tárgyalásokat folytattam Kalocsa város polgármesterével okmányirodai kirendeltség 

létesítése ügyében, közösen vizsgáljuk a lehetőséget a megoldásra. 

 A vis maior alapba benyújtott támogatási igényünket nagyobb részben elutasította a 

Belügyminisztérium azzal az indokkal, hogy új beruházás nem finanszírozható ebből a 

keretből. Álláspontom szerint célt tévesztett ez a beadványunk. A helyreállításra 

megállapított több, mint 20 milliós összeg szakszerű és célszerű felhasználása 

érdekében a már meglévő tervek alapján tárgyalásokat folytattam a szakemberekkel. 

Az időjárástól függően a legkritikusabb helyen rézsűmegerősítést végzünk. A Csárda 

sort elzárni kényszerültünk amiatt, mert az arra közlekedők nem vették tudomásul az 

eddigi közlekedési korlátozásokat, ezért két irányból, zsákutca-szerűen lehet oda 

behajtani. 

 A konyhánál az őszi szünetben megtörtént az új szennyvízvezeték kiépítése a 

szükséges zsírfogó aknákkal együtt. Ehhez kapcsolódott az iskola szennyvízbekötése, 

mely eddig nem volt meg. A gyermekek számára új kapubejárót és kerékpár-behajtót 

készítettünk a Jókai utca felől, kiküszöbölve ezzel a sportcsarnok felőli bejárást. 

 A tavalyi Orbán-napi rendezvényre megnyert pályázattal nem tudtunk elszámolni, 

ezért azt visszamondtuk az MVH-nál. Az önkormányzat nem rendelkezett a pályázott 

célnak megfelelő, a pályázati határozatban rögzített tevékenységeket tartalmazó 

számlákkal. 

 Az egyesületek házán megvalósult a korábbi nyertes pályázatnak megfelelő 

nyílászáró-csere. Ezzel határidőre elszámolunk, a támogatási összeget lehívjuk. 

 November 25-én dr. Becsey Zsolt államtitkár úrnál jártam a Nemzetgazdasági 

Minisztériumban, ahol önkormányzati területet is érintő várható jövőbeni döntésekről 

értesültem. Erről és ehhez kapcsolódó részletekről zárt ülésen kívánok tájékoztatást 

adni. 

 

Alföldi Albert: Szeretném megköszönni az iskola nevében az új bejárót és kaput. 

Szükségesnek tartom, amennyiben lehetőség van a kivitelezésre, hogy a településőrök reggel 
és este az iskola kezdéskor és befejezésekor felügyeljék a gyermekek úttestre való kihajtását.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Természetesen odairányítjuk a településőröket ½ 8-tól ¾ 

8-ig és ½ 1-től  ½ 2-ig. 

Vikker József: Az elkészült kapubejáró és a kastély kapubejárója között nincs árok, szükség 
lenne egy elszikkasztó rész kialakítására.  

Szabó Zsolt: A jánoshalmi egészségügyi központtal kapcsolatban lenne egy kérdésem: azzal, 

hogy nem kaptunk választ a fellebbezésünkre, most továbbra is Kalocsára mehetünk a 

járóbeteg ellátásban? 
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet:  Igen, mindaddig amíg nem kapunk érdembeli választ 
fellebbezésünkre, továbbra is Kalocsa körzetéhez tartozunk, járóbeteg szakellátásban.  

Miután több hozzászólás nem volt a beszámolóhoz, a testület határozathozatal nélkül 
elfogadta a beszámolót.  

 

II. Napirendi pont 

Tárgya: 2010. évi költségvetés módosítása (Írásos előterjesztés mellékelve: 1. sz. melléklet)  

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

 Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását 

tartalmazza a kiküldött rendelet tervezet, melynek véleményezésére a pénzügyi bizottság 
elnökét kérem fel. 

Vikker József: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2010. évi költségvetés módosítására tett 

javaslatot, 10 millió forinttal érinti a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét. Főbb tételek: 

- a kerékpártároló pályázatunk elszámolását elfogadták, a fennmaradó összeg kifizetésre 
került, 

 -le kellett mondanunk normatívát túligénylés miatt az Öregek Napközi Otthonánál. Az 
előterjesztett rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta:  

Szám:  6./2010. (XI.30.) számú 

Tárgy: 2010. évi költségvetés módosítása  
 

 

R e n d e l e t 

 

A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

III. Napirendi pont 

Tárgya: Tájékoztató a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről (Írásos előterjesztés  

mellékelve: 2. sz. melléklet)  

 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Szorosan kapcsolódik az előző napirendi ponthoz a 

költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató, mely megmutatja, hogy a főbb 

bevételi/kiadási előirányzatoknál hol tartunk  a teljesítéssel. Ismét felkérem a pénzügyi 
bizottság elnökét, hogy véleményezze tájékoztatót.  
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Vikker József: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a költségvetés háromnegyed  éves 

teljesítéséről szóló tájékoztatót. Az állami támogatások pontosak, időarányosak. A 

bevétel/kiadás teljesítése a tervekhez képest 80% körül alakul. A pénzkészlet elegendő az idei 

gazdasági év zavartalan befejezésére. Az előterjesztett tájékoztatót a költségvetés 
háromnegyed éves teljesítéséről elfogadásra javaslom. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. 

51/2010.Kt számú 

Háromnegyed éves beszámoló 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 

2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

IV. Napirendi pont 

Tárgya: Hajósszolg Kft. beszámolója (Írásos előterjesztés mellékelve: 3. sz. melléklet)  

 

Előadó: Sári Sándor ügyvezető igazgató 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A kiküldött anyagot mindenki megkapta, szóbeli 
kiegészítést szeretne e tenni az ügyvezető igazgató? 

 

Sári Sándor: Szóbeli kiegészítést nem szeretnék tenni, de várom a kérdéseket a kiküldött 

anyaghoz. 

 

Alföldi Albert: Az elmúlt időszakot elemezve, elmondható, hogy a cég jól működik, 
eredményesen dolgoztak. Munkájukhoz gratulálni szeretnék. 
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Balaton László: A ki nem fizetett díjak tétele szerepel a beszámolóban a kábel tv-nél 

625.000,-Ft. Ezen hátralékok behajtása nem oldható meg, akár a szolgáltatás 
megszűntetésével? 

 

Sári Sándor: Három hónap türelmi idő után kapcsoljuk ki a szolgáltatást. 

 

Szabó Zsolt: A kábel tv csatornáinak megvásárlása, hogy történik, hosszabb időszakra vagy 

rövidebbre, hogy cserélhetők legyenek a csatornák?  

 

Sári Sándor: A csatornákat csomagokban lehet megvenni, mivel így jelentős kedvezményeket 

lehet kapni. 8-10 csatorna van egy csomagban, és általában 2 éves szerződést kell kötni. 
Kevés az olyan csatorna amit egyedül lehet megvenni.  

 

Balaton László: A beszámolóban olvastam, hogy 735 előfizetője van a kábel tv-nek. Meg 

lehet becsülni, hogy hányan nem a hajósi kábeltévé előfizetői? 

 

Sári Sándor: Körülbelül 200 fő az aki más tv előfizetést választott. 

 

Vikker József: Örömmel olvastam, hogy az ivóvizünk arzénmentesítése folyik. A 

szennyvízcsatorna ága a cégnek úgy tűnik, hogy nyereséges, ennek ellenére sajnos a gépészeti 

része elhanyagolt állapotban van. Véleményem szerint, ahhoz, hogy a Kft. munkáját egészben 

áttekinthessük, szükségesnek tartanám az év végi eredmények bemutatását is, nem csak az 
első 10 hónapét.  

 

Mayer Ferenc: Eddig a januári díjváltozások tervezése miatt készült a beszámoló 10 hónapról. 

  

Sári Sándor: Valóban a kft. mérlege mutatja be a pontos eredményeket, ha a képviselő-testület 
igényt tart rá, akkor ezt követően a kft. bemutatja év végi mérlegét is.  

 

Szabó Zsolt: A testületi ülések felvételének minőségét nem lehetne javítani? Folyamatos 

háttérzúgás zavarja az adást.  

 

Sári Sándor: Tervben volt a Hajós Tv székhelyének áthelyezése a hivatalba. Megoldaná 
ezeket a problémákat, sőt az élő közvetítést is lehetővé tenné.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A városi honlap kezelését, szeretném ha a Melcher Attila 

átvenné. Természetesen szükségesnek tartom egy új honlap tervezését, amely a lakossági 

elvárásoknak, igényeknek is megfelel. A Hajósszolg Kft. ügyvezető igazgatójának 
szerződéséről, mely 2010. december 31-én lejár zárt ülésen szavazzunk.  
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A képviselőt-testület  a Hajósszolg Kft. beszámolóját egyhangúlag elfogadta és az alábbi  
határozatot hozta.  

52/2010.Kt számú 

Hajósszolg Kft beszámolója 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajósszolg Kft. 

2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

V. Napirendi pont 

Tárgya: Albrecht Dürer Művelődési Ház beszámolója 4 éves tevékenységéről (Írásos  

előterjesztés mellékelve: 4. sz. melléklet)  

Előadó: Stadler Ferenc igazgató 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az írásos előterjesztést kiküldtük, szóbeli kiegészítést 
szeretne tenni ? 

Stadler Ferenc: Szóbeli kiegészítést nem szeretnék tenni, de várom a kérdéseket a kiküldött 

anyaghoz. 

Alföldi Albert: A beszámolót elolvasva nem derült ki számomra, a jövőre vonatkozó terveid. 

Stadler Ferenc: Szeretném tovább üzemeltetni a művelődési házat. 

Vikker József: Hogyan látod az elmúlt 3 évet, mi az amit másképp oldanál meg, min szeretnél 
változtatni? 

Stadler Ferenc: Az elvállalt  könyvtár működtetése elhamarkodott döntésem volt, mivel ez a 

fajta tevékenység egy külön szakképzett személyt igényel. Üzemeltetése jelentős költséget 

jelent. Látogatottsága alacsony, de városi rangot nyerve kötelező városunknak üzemeltetni 
egy városi könyvtárat.  

Vikker József: Mennyi a meglévő könyvállományunk? 

Stadler Ferenc: 12.000 db könyv található a könyvtárban. 

Vikker József: Gondolkodnunk kellene, az iskolai könyvtár és a városi könyvtár esetleges 
összevonásáról.  
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Stadler Ferenc: Az iskola könyvtárnak az iskolában kell lennie. Ha a könyvtár közművelődési 
terv keretén belül integrálódna, akkor nyereségessé válhatna.  

Szabó Zsolt: A beszámolódban írod, hogy mivel az önkormányzat a tulajdonos és te csak 
bérlő, pályázatoktól esel el.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Mindkét fél együttműködésére van szükség a pályázatok 

benyújtásához. Az épülettel kapcsolatban az Önkormányzat pályázhat.  

Alföldi Albert: Még egy észrevételem szeretném megemlíteni. A jótékonysági bál 

szervezőitől jutott tudomásomra, hogy ezen rendezvényekre is jelentős bérleti díjakat kell 

fizetni. Úgy gondolom, hogy egy jótékonysági bál megrendezésénél egy kis nagyvonalúságot 

elvárhatunk.  

Stadler Ferenc: Sajnos nekem is jelentős kiadásaim vannak a művelődési ház üzemeltetésével, 

egyre több jótékonysági bált rendeznek. A költségeim fedezését figyelembe véve kell 
gazdálkodnom, és a jótékonysági bállakra is fel kell számolnom a költségeket.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A szerződés módosítására lesz szükség, melyhez mindkét 

félnek át kell gondolnia terveit. Javaslom, hogy fogadjuk el a benyújtott beszámolót, és egy 
mihamarabbi alkalommal beszéljük át a szerződés részleteit. 

 

A javaslatot, és a beszámolót a képviselő-testület egyhangúan elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta. 

 

53/2010.Kt számú 

Művelődési Ház beszámolója 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albrecht Dürer 

Művelődési Ház tájékoztatóját elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy folytasson le egyeztetést a 

jelenlegi bérlővel a jogviszony meghosszabbításának feltételeiről.  

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: 2010. december 31. 
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VI. Napirendi pont 

Tárgya: Egyebek 

-   Hajós-Miske-Drágszél Társult Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde pedagógiai    

  programjának módosítása (Írásos előterjesztés mellékelve: 5. sz. melléklet)  
- Belterületi vízrendezési terv (Írásos előterjesztés mellékelve: 6. sz. melléklet)  

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Felkérem Alföldi Albert igazgató urat, hogy rövid 

összefoglalóval nyújtson tájékoztatást a pedagógiai program módosításáról. 

Alföldi Albert: A kormányváltást követően más irányba indult meg a közoktatás, 2011. 

áprilisára tervezik az új költségvetési törvény elkészülését. A 2010/11-es tanévben a változó 

jogszabályok miatt ki kell egészítenünk a pedagógiai programunkat. A változás három 

területet érint: 1) a szöveges illetve érdemjeggyel való értékelés: Az első, második 

évfolyamokon félévkor, az első évfolyamon év végén szöveges minősítést adunk tanulóinkról. 

2.) szakrendszerű oktatás:A nem szakrendszerű oktatás alsó tagozaton változatlan formában 

folyik. Ötödik évfolyamon nem indítjuk, hatodikban a felmenő rendszer miatt folyatatjuk 3.) 

tanulók mulasztása: amennyiben a tanuló a tanév folyamán 10 órát igazolatlanul mulaszt az 

iskola igazgatója a mulasztás tényét jelzi a települési önkormányzat jegyzője felé. Az 50. 

igazolatlan óra utána a jegyző elrendeli a tanuló védelembe vételét, valamint a teljes összegű 
iskoláztatási támogatás/családi pótlék folyósításának felfüggesztését.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A pedagógiai programot érintő módosítások a társult 
intézményeket is érintik.  

Alföldi Albert: Igen érintik a változások a társult intézményeket is.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Megköszönöm az igazgató úrnak a beszámolót, ha nincs 

kérdés az elhangzottakhoz, felkérem Fetterné Bakos Ágnes Óvoda vezetőt, hogy röviden 
foglalja össze az Óvoda nevelési programjának módosítását.  

Fetterné Bakos Ágnes: 2010. júniusában lett felülvizsgálva a nevelési programja az óvodának. 

Szakértő (Kovácsné Győrfi Rita) véleményezte, majd a nevelőtestület és a szülői szervezet 

tagjai is elfogadták. A módosítás érinti: - a befogadó nevelés kell, hogy jellemezze óvodánkat 

– az óvoda iskola előkészítés szerepének célja kell, hogy legyen a gyermekek iskolai életének 

zökkenőmentessé tétele – az óvodai élet megszervezésében fontos az óvodapedagógus 

elfogadó, segítő, támogató attitűdje a gyermekkel való kapcsolatban – az óvodapedagógus 

irányíthatja a nyitva tartás alatt a foglalkozásokat – hangsúlyt kap a szabad játék  - népmesék 

mellett a klasszikus és kortárs irodalmi művekkel is megismertetjük a gyerekeket – kulturális 

dalok,mondókák , népi játékok bevezetése – helyi népviselet, kézművesség megismertetése – 
környezettudatos magatartás kialakítása az óvodás korban 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Megköszönöm óvodavezető asszonynak a rövid 

beszámolót. Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a Hajós-Miske-Drágszél Társult 

Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programok módosítását.  

 

A beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
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54/2010.Kt számú 

Óvodai pedagógiai program módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajósi Társult 

Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegysége nevelési 

programjának módosítását és a Bölcsőde nevelési programját és 

SZMSZ-ét jóváhagyja  /lásd 7. számú melléklet/. 

 

Felelős: Mayer Ferenc jegyző 

Határidő: azonnal 

 

55/2010.Kt számú 

Hajósi iskola pedagógiai programja módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajósi Társult 

Általános Iskola és Óvoda Hajósi Általános Iskolája pedagógiai 

programjának módosítását jóváhagyja /lásd 8. számú melléklet/. 

 

Felelős: Mayer Ferenc jegyző 

Határidő: azonnal 

 

56/2010.Kt számú 

Tagiskola pedagógiai programja módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajósi Társult 

Általános Iskola és Óvoda Tóth Menyhért Tagiskolája pedagógiai 

programjának módosítását jóváhagyja /lásd 9. számú melléklet/. 

 

Felelős: Mayer Ferenc jegyző 

Határidő: azonnal 
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Beszélnünk kell még a belterületi vízrendezési tervről. Az 

előző testületi ülésen hoztuk azt  a döntést, hogy a  csatornavíz okozta problémák 

megoldására tervet készítünk. Első lépésként árajánlatot kértünk a terv elkészítéséről, mely 

árajánlatot kiküldtünk a testületi anyaggal.  

Alföldi Albert: az árajánlaton olvastam, hogy nem tartalmazza a szükséges tulajdoni lapok 

beszerzését, és a hatósági eljárási illetékeket. ez a tétel mekkora összeget takar még plusz 
költségként? 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Ezek a költségek még egy-kétszáz ezer forintos 

többletköltséget jelentenek.  

 

Beck Ottó: Egy már meglévő árokrendszer tervezéséhez képest drágának tartom az ajánlatot.  

 

Alföldi Albert: A belvíz okozta problémát meg kell oldanunk, minden lehetséges pályázathoz 

szükség van tervekre. Javaslom, hogy kérjünk árajánlatot még egy szakértőtől, akkor lesz 
viszonyítási alapunk.  

 

Vikker József: Sajnos sok helyen még a bejárókat is fel kell bontanunk, nagy munkát jelent 

majd, és nem lesz olcsó. De véleményem szerint is egy terv elkészítésével kell kezdenünk.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Javaslom, hogy kéjünk még egy szakértői árajánlatot a 
terv elkészítésére.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A hajósi Német Kisebbségi Önkormányzat kéréssel 
fordult a testülethez. Felkérem Ruffné Stadler Jusztinát, hogy vázolja kérésüket a testület felé.  

 

Ruffné Stadler Jusztina: A német kisebbségi önkormányzat pályázott a Bács-Kiskun megyei 

Falufelújítási és műemléki Alapítvány „Az épített örökség védelmére és új érték teremtésére 

2010. évi pályázati felhívásra, és támogatást nyert a Hajósi Német Nemzetiségi Tájház 

(Hajós, Szigeti fő u. 59. hrsz:1313)  külső belső vakolat javítása, meszelése, mázolása – 

munkákra. A pályázaton 100.000,-Ft. támogatást kapott a kisebbségi önkormányzat, a 

beruházás összes költsége: 300.000,-Ft. Mivel a Tájház tulajdonosa a Hajós Város 

Önkormányzata szeretnénk 100.000,-Ft. támogatást kérni.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Javaslom, támogassuk a kisebbségi önkormányzat kérését.  

 

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és egyhangúan az alábbi határozatot hozta. 
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57/2010.Kt számú 

Tájház felújítás támogatása 

H A T Á R O Z A T 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Német 

Nemzetiségi Tájház „Heimatmuzeum” felújítására 100,000,- 

támogatást biztosít a 2010. évi költségvetésében. 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Mayer Ferenc: A képviselő-testületnek elő kell terjesztenem a következő évi belső ellenőrzési 

tervet. Minden évben más intézmény működését ellenőriztetjük. A jövő évi tervben a 

közoktatási intézményeink működését ellenőriztetjük (kinevezések, besorolások, túlórák 

elszámolása, normatívák jogos felhasználása) Javaslom, fogadjuk el a jövő évi belső 
ellenőrzési teret.  

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és egyhangúan az alábbi határozatot hozta. 

 

58/2010.Kt számú 

Belső ellenőrzési terv 2011. 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi belső 

ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Hajósi Társult Közoktatási Intézmény komplex szabályszerűségi és 

pénzügyi ellenőrzése. 

 

Felelős: Mayer Ferenc jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása a társulási 

megállapodás módosítását kell megtárgyalnunk. Az Ágazati Bizottságok pontja változik az 
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alábbiak szerint: az Ágazati Bizottságok legalább 3 legfeljebb 7 főből álljanak. A társulás 3. 

sz. melléklete egészül ki a mozgókönyvtári feladatok ellátásában részt vevő 

önkormányzatokról, az 5. sz. melléklete kiegészül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

együttes működésére létrejött mikro társulásokkal. Javaslom, fogadjuk el az előterjesztést. 

Az előterjesztést a képviselő-testület egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 

 

59/2010.Kt számú 

Kistérségi határozatok megerősítése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kalocsa 

Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását 

elfogadja, döntésében a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása a 

14/2010 (IV.15) sz. KTT, 25/2010 (VIII.05.) sz. KTT, 40/2010 

(X.27.) sz. KTT valamint a 48/2010 (X.27) sz. KTT határozatát 

megerősíti / lásd 6. számú melléklet/. 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet     Mayer Fernec 

polgármester        jegyző 


