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Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1/2011. 

 

 

            J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Hajós Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.02.01-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 

    

   

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 kerüljenek 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: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása (1. forduló)  

Előadó: : Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

III. Napirendi pont: Egyebek 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. 
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I. Napirendi pont  

Tárgya: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról  

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet elmondta beszámolóját. (Írásos előterjesztés mellékelve 1. 
sz. melléklet) 

Alföldi Albert: Szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni, hogy a  Nemzetiségi Nap és az 

Idősek napja rendezvényekkel életre keltették városukban a hagyományőrzést. Elismerés illeti 

meg mind a résztvevőket, mind a szervezőket.  

Szabó Zsolt: Czeller Zoltán  jánoshalmi polgármester és Bányai Gábor a megyei közgyűlés 

elnöke a képviselő-testülettel folytatott tárgyalásán azt mondta, hogy ha nagy ellenállásba és 

érdektelenségbe ütköznek, nem erőltetik a csatlakozást, ezek szerint viszont mégis kitartanak 

amellett, hogy Hajós csatlakozzon Jánoshalmához járóbeteg-ellátás szempontjából.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Úgy gondolom, hogy a Volán sem fogja sokáig 

üzemeltetni az üres járatokat Jánoshalma felé. A taggyűlésen 30 millióra becsülték a központ 
várható évi ráfizetését.  

Beck Ottó: Szó volt az esetleges vérvétel, helyben történő megoldásáról. Sajnos a kalocsai  

kórházban kaotikus állapotok jellemzik a vérvétel menetét. Van esetleg lehetőség arra, hogy 
amint más településeken is megoldották, helyben vegyék le a vért? 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Választási programomban is szerepelt ennek a 

problémának a megoldása. Sajnos a gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása, és a kórházak 

bizonytalan helyzete miatt egyenlőre nem tudnak partnerek lenni a probléma megoldásában.  

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

 

II. Napirendi pont 

Tárgya: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása (1. forduló)  

 (Írásos előterjesztés mellékelve 2.sz. melléklet) 

Előadó: : Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Pénzügyi Bizottság előzetesen már tárgyalta a 2011. évi 

költségvetést, az ott elhangzottakhoz képest változás: - a cafatériát nem emelt összeggel 

terveztük be a közalkalmazottaknál, marad a 150.000,-Ft.  Kérelmek érkeztek az 

intézményeinktől, iskolából, óvodából. Az intézményvezetőkkel megbeszéltük a dologi 

kéréseiket. Civil szervezetektől, egyesületektől is érkeztek kérelmek, a korábbi évhez 

hasonlóan és mértékben továbbra is támogatjuk működésüket. Az előterjesztéshez csatolt 

táblázatokból jól látható, hogy 509.426.000,-Ft. a tervezett költségvetési főösszeg. A 

központtól érkező bevételeken és a normatív finanszírozáson nem tudunk módosítani, a 

Kincstár számunkra előirányozza. A 2. sz. mellékleten láthatjuk a normatív támogatásokat. A 

3. sz. mellékleten a működési bevételeket találhatók. A bevételek tervezésénél figyelembe 

vettük azt is, hogy tavaly év végén a testület döntött arról, hogy nem emel adót, illetve az 

étkezési térítési díjakat, csak a bérleti díjak összegét emeli az infláció emelkedéséhez mérten. 

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait mutatja a 4. sz. melléklet. Az 5 sz. melléklet a 
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Hajós-Miske-Drágszél Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde tagintézmény főbb bevételeinek 

és kiadásainak alakulását mutatja. Meg kell vizsgálni és át kell gondolnunk a nem kedvező 

finanszírozást, mivel a fenntartáshoz az önkormányzat 53,8%-ot biztosít. A Kistérségi 

normatíva teljes összegét a miskei önkormányzathoz terveztük, mivel nem hajlandók 

lemondani az előző évekhez hasonlóan az 1.600.000,-Ft-ról, mely eddig Hajósra került. Ezzel 

a miskei Önkormányzat nem ismeri el a plusz feladatainkat, amivel jár számunkra a társulás. 

Testületünknek kérnie kell, hogy változtassák meg álláspontjukat. Az 5/b számú mellékleten 

már most látható, hogy az iskolánál a túlóra helyettesítési összeg nem lesz elég, mivel a 

januárig már meghaladta a  800.000-Ft-ot. Ha elfogadásra kerül a költségvetés és rendeleti 

formát ölt, az intézmény számára kötelező erejűvé válik, be kell tartaniuk, hogy a betervezett 

összeg ne legyen átlépve. A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

költségvetését tartalmazza a 8. sz. melléklet, Hajós-Miske-Drágszél-Császártöltés társulásban 

3 fő dolgozik. A 324.000-Ft-os hiányt a 4 település elbírja. A 9. sz. melléklet a támogatásokat 

részletezi. Az egyesületeknek az előző évekhez hasonló mértékű támogatást biztosítunk. Az 

Orbán Napi Borünnep Egyesület és a Bűnmegelőző Egyesület kap kevesebb támogatást. A 

szociális juttatások tartalma tapasztalati és teljesítési adatokon alapszik. A munkaügyi Hivatal 

vezetőjének elmondtuk a közfoglalkoztatásról tapasztalatainkat, miszerint nem kedvező a 4 

órás foglalkoztatás egyik félnek sem. Végül a  10. számú melléklet tartalmazza hivatalunk 

kötelezettségeit. 

 

Mayer Ferenc: A kötelezettségeink között nem szerepel, de számolnunk kell az Általános 

Iskola TIOP pályázatának sikerdíjával, 1.050.000-Ft-ot kell a pályázatíró cégnek kifizetni. 

Nem szabad elfeledkeznünk továbbá az idén megrendezésre kerülő testvér települési 

találkozóról, valamint az Orbán Nap megrendezése is tovább növeli a kötelezettségeinket.  

 

Vikker József: A módosításokat elfogadhatónak tartom. A miskei önkormányzatot fel kell 

szólítani, hogy ismerje el a plusz feladatainkat, a társulással kapcsolatban. Továbbá szeretném 

megkérdezni, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban vannak e már konkrétumok. Az 

Orbán Napi Borünneppel kapcsolatban pedig fontosnak tartom, az elmúlt évek szponzorainak 

felkeresését, valamint a költségvetésbe már be lehet tervezni. A költségvetési tartalékot meg 
kell tartanunk, és pályázati források segítségével tudunk több lehetőséget kihozni belőle.  

 

Alföldi Albert: Nem tartom barátságos gesztusnak a miskeiek hozzáállását a társuláshoz, 

pedig a munkából jut elég. Emellett fontosnak tartom a vállalt rendezvényeink színvonalas 
megrendezését, melyeknek a költségvetésünkben is meg kell jelennie.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A közfoglalkoztatással kapcsolatban 6 órás munkaidőbe 

fel lett véve: 1 fő a Cédrushoz, 1 fő iskolai takarítónak, 1 fő településőrnek december 31-ig. 

Ezen személyeken kívül 4 órás munkaidőbe fel lett véve: 12 fő. Javaslom továbbá, hogy 
tervezzük be költségvetésünkbe a vállalt rendezvényeket.  

 

Balaton László: A hajósi vállalkozók beléphetnének elfogadó helyként a Cafatéria rendszerén 
belül választható utalványok beváltásába, így helyben maradna a pénz.  
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Valóban lehetőség lenne arra, hogy helyi vállalkozók is 
belépjenek ezen csekkek elfogadóhelyének, ahogy már pár helyi vállalkozó meg is tette.  

 

Alföldi Albert: A Cafatéria rendszert lebonyolításának menete az idén milyen formában 
történik. 

 

Bercsényi Jánosné: Mi magunk nyilatkoztatjuk a dolgozóinkat, mivel már vannak az előző 

évről mintáink.   

 

Miután több hozzászólás nem volt, a testület egyhangúan az alábbi határozatot hozta.  

 

1/2011.Kt számú 

2011. évi költségvetés elfogadása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2011. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést az alábbi 

módosításokkal tárgyalja következő ülésén : 

a költségvetés céltartalékában az alábbi összegek legyenek betervezve:  

-  TIOP 1.1.1/7 pályázat /általános iskolába digitális táblák beszerzése/ 

sikerdíja 1,050,000.- Ft 

- városi rendezvények megrendezésének kiadásai  /Orbán Napi 

Borünnep, város napja, testvértelepülések/ 1,000,000.- Ft.  

Megbízzák a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre készítse el a 

módosított előterjesztést. 

Felelős: Mayer Ferenc jegyző és Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

polgármester 

Határidő: 2011. február 15. 

 

III. Napirendi pont 

Tárgya: Egyebek 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék gazdálkodási 

Társulás szeretne létrehozni egy újabb társulást, melynek célja egy pályázaton (KEOP) való 

részvételi lehetőség. A pályázat célja a szelektív hulladékgyűjtés szélesebb körben történő 

elterjesztése, komposztáló ládák elhelyezése, a zöld hulladék szervezett gyűjtése. Az újabb 

társulás létrehozása lakosonként 55-Ft. költséget jelent 2011-ben, mely összegből 20-Ft az 
alapításra, 35-Ft. az éves működésre lenne felhasználva.  

 

Balaton László: Úgy gondolom, sok problémát jelent városunknak a zöld hulladék 

elhelyezése, én támogatom a társulásba való részvételt.  

 

Mayer Edina: Valóban nincs lehetőség a zöld hulladék elhelyezésére.  

 

Szabó Zsolt: Megoldást kell találni a zöld hulladék elhelyezésére, de egyeztetni kell milyen 
további költségekkel jár majd. 

 

A képviselő-testület egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

2/2011.Kt számú 

 Regionális megállapodás módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a megtárgyalta a 

„Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és a 

következő döntést hozza: 

a Képviselő testület a társulási megállapodást az előterjesztés szerint 

/lásd 3. számú melléklet/ változatlan tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.   

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Szintén a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék-

gazdálkodási Társulás küldött levelet önkormányzatunknak, melyben többletszolgáltatási 

lehetőségeket kínál – megfelelő díjazás ellenében – a lakosság részére:  
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- plusz 1 lomtalanítás ingatlanonként nettó 272-Ft/fő 

- E hulladék gyűjtése gyűjtőpontosan  nettó 124,28-Ft/fő 

- gyűjtőpontos gumihulladék gyűjtése évente egyszer 127,4-Ft/fő 

- évente egyszer házhoz menő zöldhulladék gyűjtése 272-Ft/fő 

- házhoz menő petpalack és papír gyűjtése 

 

Kérdésem az, hogy jelezzük e valamelyik plusz szolgáltatásra való igényünket, ha igen 

költségeit ki fizesse.  

Vikker József: Véleményem szerint ezeket nem szükséges igényelni, ne tegyük kötelezővé a 

lakosság számára. 

E véleménnyel a többi képviselő is egyetértett, így határozathozatalra nem került sor.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása, Társulási 

Megállapodás módosításának, valamint a Társulási Megállapodásának felülvizsgálatának, 

elfogadásáról kell a testületnek határozatot hozni.  

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta, és az alábbi 

határozatokat hozta. 

 

 3/2011.Kt számú 

 Kistérségi megállapodás módosítása 

 

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 

4/2011 (I.11) sz. KTT határozatát megerősíti  

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal  
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 4/2011.Kt számú 

 Kistérségi megállapodás felülvizsgálata 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kalocsa 

Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását felülvizsgálta, 

azt hatályban tartja.  

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Két pályázati lehetőségre szeretnénk pályázatot 

benyújtani. Az egyik egy számítástechnikai eszközbeszerzés pályázat melyet a Civilcom 

Egyesület írt ki. A pályázat összköltsége: 615.000,-Ft. melyből 10% az önrész. A pályázati díj 

5.000,-Ft. A pályázatban 1 db laptopra, 2 db asztali gépre és szoftverekre pályáznánk.  

A képviselő-testület az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

5/2011.Kt számú 

 Számítástechnikai eszközök pályázata 

 

H A T Á R O Z A T 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt vesz a 

CIVILKOM Egyesület Szervezetek/intézmények komplex 

számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése CIVILKOM 2010/I 

pályázatán a Polgármesteri Hivatalba 3 db számítógép beszerzése 

céljából. 

A beszerzés összértéke bruttó 615,000,- Ft, a pályázott összeg 

bruttó 553,500.- Ft. A Képviselő-testület a szükséges 10 % saját 

forrást ( bruttó 61,500.- Ft ) 2011. évi költségvetésében biztosítja. 

Megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítéséhez és benyújtásával. 
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Felelős: Mayer Ferenc jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A másik pályázati lehetőség, melyben szeretnénk részt 

venni, az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok 

védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások 

társfinanszírozására kiírt pályázati felhívásra – sebességkorlátra figyelmeztető berendezések 

telepítésére. A pályázaton belül 3 db napelemes sebességkorlátra figyelmeztető berendezést 

szeretnénk elhelyezni, a városban. A pályázat összköltsége 3.782.250,-Ft ebből önrész (10%) 

378.225,-Ft. lenne. A 3db sebességkorlátozó a – Kossuth u. 54., Kossuth u. 8, és a Szigeti fő 

u. 24. számon lévő ingatlanok elé kerülnének elhelyezésre.  

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

 

6/2011.Kt számú 

 Közlekedésfejlesztési pályázata 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt vesz a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt KKK 

KÖZL-BIZT-2010 pályázaton sebességkorlátra figyelmeztető 

berendezés telepítése céljából. 

A beavatkozás összértéke bruttó 3,782,250,- Ft, a pályázott összeg 

bruttó 3,404,025 forint. A Képviselő-testület a szükséges 10 % 

saját forrást ( 378,225,- Ft ) 2011. évi költségvetésében biztosítja. 

Megbízza a polgármestert a pályázat elkészítéséhez és 

benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételével. 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy egy 

harmadik árajánlatot is kérünk a belterületi csapadékvíz engedélyezési tervre. Mátyus 
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Zoltántól (Soltvadkert) kaptuk az árajánlatot, aki 4.275.000,-Ft + Áfa ajánlatot adott a terv 

elkészítésére. 

Vikker József: Önkormányzati rendeletben lenne szükséges szabályoznia házak előtti árkok 

lakossági tisztítását.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A közhasznú munkásokból kialakított 3 fős brigád 

megkezdte a legproblémásabb hely, a Hunyadi utca árkainak tisztítását.  

Balaton László: Fontos lenne, hogy minden lakóingatlan előtt a tulajdonosok a szükséges  

átereszeket elhelyezzék. 

Vikker József: Az építésügyi előadónak fel kellene mérnie a szükséges áteresz igényt.  

Szabó Zsolt: Még mindig úgy gondolom, hogy azzal, hogy nem készítjük el a belvízvédelmi 

tervet, akkor eleshetünk jelentős pályázatoktól.  

Alfödi Albert: Amikor az ország jelentős területe áll víz alatt, nem biztos, hogy a mi 

pályázatunkat vennék előtérbe. Szeretném továbbá megkérdezni, hogy az Iskola udvarának 

rendbetétele megoldódik e?  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Megoldjuk az iskolai udvar rendbetételét.  

Alföldi Albert: A településőrök nagyban segítették a gyermekek iskolába történő biztonságos 

közlekedését. Kértem árajánlatot egy sorompóról, tájékozódás céljából. 

Mayer Edina: A lakosság kérdését tolmácsolva szeretném megkérdezni, hogy hol lehet 

bejelenteni, ha állatkínzás, vagy gondatlan állattartás jut tudomására valakinek.  Valamint 

szeretném megkérdezni, hogy az idősek nagy része szeretné ha ismét lenne német nyelvű 

mise.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Ha bárki tudomására jut állatkínzás hívja fel a 

Polgármesteri Hivatal ahol a jegyző segít a további teendőkben. A német nyelvű mise 

tárgyában pedig érdeklődni fogok a lehetőségekről.  

Vikker József:A hulladékgyűjtő szigetek környékén nagy a sár, megközelíthetetlenné váltak. 

Nagyon sok helyen hiányzik a járda városunkban.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Már elkezdtük a hulladékgyűjtő szigetek környékének 

feltöltését  zúzalékkal. 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A városi rendezvényekre szeretnék visszatérni. Javaslom, 

hogy hozzunk létre egy Kulturális Bizottságot a rendezvények önkormányzati koordinálására. 

Javaslom: Mayer Edinát elnöknek további tagoknak Alföldi Albertet és Beck Ottót.  

Mindhárom személy nyilatkozott, hogy elfogadja a bizottsági tagi jelölést. 

Mayer Edina bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt saját vonatkozásában nem 

szavaz. Alföldi Albert bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt saját vonatkozásában 
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nem szavaz. Beck Ottó bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt saját vonatkozásában 
nem szavaz. 

A képviselő-testület egyhangú döntéssel – 1 fő nem szavazott -   az alábbi határozatot hozta 

 

7/2011.Kt számú 

Rendezvény Előkészítő Bizottság választása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 

1990. évi LXV. törvény 22. §. (1) bekezdése valamint Hajós Város 

Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról módosított 11/2008.(IX.25.) számú rendelete 17. § 

(8) bekezdése alapján Rendezvény Előkészítő Bizottságot hoz létre. 

A bizottság elnöke Mayer Edina, tagjai Alföldi Albert viselő és 

Beck Ottó képviselők.  

A bizottság feladatai: a városi rendezvények /Orbán Napi 

Borünnep, Város Napja/ program tervezetének előzetes 

véleményezése, kapcsolattartás a rendezvényszervezővel.  

A bizottság megbízatása 2011. december 31-ig tart. 

Felelős: Mayer Ferenc jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

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

 

 

 

Kmft. 

 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet     Mayer Ferenc 

polgármester        jegyző 

 


