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Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület teljes létszámmal megjelent, határozatképes. A jegyzőkönyv 

elkészíttetésére 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: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása (2. forduló) 

Előadó: : Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

II. Napirendi pont: Egyebek 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

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

 

 

I. Napirendi pont  

Tárgya: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása (2. forduló)  

 (Írásos előterjesztés mellékelve 1.sz. melléklet) 

Előadó: : Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az Önkormányzat a február 1-én megtartott képviselő-

testületi ülésen tárgyalta a testület  1 fordulóban az Önkormányzat 2011. évi költségvetését. 

Megtörtént az egyeztetés a kisebbségi önkormányzattal, az intézményvezetőkkel, a Pénzügyi 

Bizottság is megtárgyalta a 2011. évi költségvetést. A miskei Önkormányzatnak elküldtük az 

előző testületi ülésen megfogalmazott állásfoglalásunkat, miszerint a kistérségi normatívának 

ne teljes összege kerüljön a miskei önkormányzathoz, hanem az előző évekhez hasonlóan az 



1.600.000,-Ft, Hajósra kerüljön. Ezzel a miskei Önkormányzat elismerné a plusz 

feladatainkat, amivel jár számunkra a társulás. A miskei testület megküldte válaszát 

levelünkre, melyben továbbra is fenntartja a kistérségi normatívát önkormányzatuknak. A 

2011. évi költségvetési főösszeg 509.436.000,-Ft. melyet kiadási és bevételi oldalról egyaránt 

részleteztünk.  

 

Alföldi Albert: Hogyan lehetséges, hogy magának tartja meg a miskei Önkormányzat a 

kisebbségi normatívát? 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A kistérségi normatívára a miskei Önkormányzat jogosult, 

de a korábbi években méltányolták a társulással járó többletmunka költségeit.  

Alföldi Albert: Elmondható, hogy a Társulás jól működik, kifejezetten barátságtalannak 

tartom ezt tőlük.  

Vikker József: Úgy gondolom, hogy a költségvetés kellően át lett beszélve, mindenki számára 

optimálisan a lehetőségekhez mérten lett alakítva.  

 

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

 

Szám:  1./2011. (II.16.) számú 

Tárgy: 2011. évi költségvetés 

 

R e n d e l e t 

 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

 

II. Napirendi pont  

Tárgya: Egyebek 

Előadó:Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az egyebekben elsőként az Általános Iskola és Óvoda 

Hajósi Bölcsőde helyi szakmai és szervezeti működési szabályzatának módosításával 

kezdenénk, felsőbb szakmai szervek kérésére. (Írásos előterjesztés mellékelve: 2. sz. 

melléklet) Intézmény vezető asszony elkészítette és eljuttatta nekünk az elkészült 

dokumentumokat.  Az eddigi nem rendelkezett külön bölcsődei szakmai programmal, és 

szervezeti működési szabályzattal. A Bölcsőde SZMSZ-e tartalmazza az intézmény nevét, 

címét, fenntartóját, érvényességi-, és működési területét, kiadványozás rendjét, az intézmény 

feladatait és illetékességi körét, a bölcsőde szakmai vezetőjének feladatait, a bölcsődei 

gondozónő feladatait, az intézmény munkarendjét és nyitvatartását, a bölcsődei felvétel 

rendjét, az intézmény kapcsolatait.  Szakmai program tartalmazza:  program célját, 

helyzetképét, bölcsőde bemutatását, tárgyi-, és személyi feltételeket, hitvallást, a bölcsődei 

gondozás nevelési alapelveit, a bölcsődei nevelés – gondozás feladatait, bölcsődei élet 

megszervezését, bölcsődei gondozás – nevelés főbb helyzeteit, ünnepeit, hagyományaikat, 

bölcsődei nevelés-gondozás fő feladatait, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-



gondozását, bölcsődei dokumentációkat, kapcsolatrendszert, sajátos feladatokat. Jól 

kidolgozott, áttekinthető anyag, mely tartalmazza a szükséges adatokat. Intézmény vezető 

asszony kíván valamit hozzátenni? 

Fetterné Bakos Ágnes: Várható volt, hogy módosítanunk kell a szakmai módszertanunkat. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fogadja el a benyújtott módosítást.  

 

Vikker József: A férőhelyek száma elegendő? 

 

Fetterné Bakos Ágnes: Igen elegendő. Nyolcan járnak jelenleg a bölcsődébe és 2 fő felvétele 

várható még.  

 

Alföldi Albert: A szükséges eszközökkel el van e látva az Óvoda?  

 

Fetterné Bakos Ágnes: A kért hiányosságokat meg tudtuk oldani. Viszont szükség lesz az 

ágyak, és a kisszékek cseréjére. 

 

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

 

10/2011.Kt számú 

Bölcsőde szakmai programja 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajós-Miske-

Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 

Intézményegysége Szakmai Programját elfogadja. 

 

Felelős: Mayer Ferenc jegyző 

Határidő:azonnal 

 

11/2011.Kt számú 

Bölcsőde SzMSz-e 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajós-Miske-

Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 

Intézményegysége és Szervezeti és Működési Szabályzatát 

elfogadja. 

 

Felelős: Mayer Ferenc jegyző 

            Határidő:azonnal 

 



Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Hajósszolg Kft. ügyvezetője béremelési kérelemmel 

fordult a képviselő-testülethez. Javaslom, hogy mivel a testület kérte a május 31-i mérleg 

készítés után beszámolóját az egész évi eredményeiről, a márt ismert eredmények, számok 

tükrében döntsünk e kérdésben.  

 

A képviselő-testület egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta a javaslatot.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet:  

 Miniszterelnök-helyettes Úr, tájékoztatásul elküldte nekünk  Fónagy János államtitkár 

Úr 5312. sz. úttal kapcsolatos  levelét, amelynek az utolsó bekezdés a lényeg és a jó 

hír, miszerint: „Szakmai javaslatként szerepelni fog a ROP még rendelkezésre álló 

kereteinek kitöltésére az 5312. számú összekötő út, hiányzó szakaszainak szakmailag 

korrekt felújítása is. Az út felújítására a ROP 2011-2013. évi akcióterv keretén belül 

sor kerül. A megvalósítás ütemezése során reálisan egy 2011. évi tervezéssel és 2010. 

évi építéssel lehet számolni.”  A sok szóbeli ígéret után ez egy kis remény arra, hogy 

felújításra kerülhet az elmaradt útfelújítás.  

 

 Választ kaptunk a jánoshalmi Egészségügyi Központtal kapcsolatos fellebbezésünkre 

amelyet az 1 fokú határozat ellen adtunk be. Az országos ÁNTSZ 1 évre az eljárást 

felfüggesztette így  Hajós  továbbra is a kalocsai körzethez  tartozik, természetesen a 

jánoshalmi járóbeteg ellátó központban is bárki elmehet. 

 

 Szeretném a testület hozzájárulását kérni, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a 

város szélén található területre egy „beruházásra alkalmas terület” táblát helyezzünk el 

a befektetők figyelemfelkeltése céljából.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az előző testületi ülésen létrehozott Rendezvény 

Előkészítő Bizottság már összeült a közelgő Orbán Napi Borünnep szervezésével 

kapcsolatban. Megkérem Mayer Edinát, hogy tájékoztassa a testületet, a megbeszélésről. 

 

Mayer Edina: A bizottság tagjai  Stadler Ferenccel összeültek, hogy nagy vonalakban 

elkezdjük az Orbán Nap szervezését. Átbeszéltük elképzeléseinket, terveiket. Egyhangúan a 

cél az, hogy minőségében gazdagítsuk a rendezvényt. Két hét múlva tartjuk a következő 

megbeszélést, amikor már konkrétumokról is beszélünk. 

 

Alföldi Albert: A célunk az, hogy visszatérjünk a „gyökerekhez”, természetesen a mai kor 

kívánalmait is kielégítve. De mindenféleképpen más lesz.  

 

Vikker József: Nem gondolt arra a bizottság, hogy külső személyeket is bevonjon a 

szervezésbe? 

 

Mayer Edina: Rengeteg külsős önkéntesre lesz szükség, hiszen sok munka és feladat vár ránk 

a programok szervezésében és lebonyolításában. Természetesen ez a szervező feladata, de mi 

teljes mértékben támogatjuk és segítjük. Már ezidáig sokan megkerestek segítő szándékkal, 

mindenki segítségét elfogadjuk.  

 

Alföldi Albert: Március 15-én a 48-as forradalom és szabadságharc megemlékezésének 

napján délelőtt 10.00 órakor a Művelődési Házban tartják műsorukat az általános iskola 

tanulói. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  



 

Szabó Zsolt: Az 5312-es út felújításával kapcsolatban, ha valóban sikerül megvalósulnia az 

500 milliós beruházásnak, azt nagydolognak tartom.  

 

Mayer Ferenc:  

- A lomtalanítás az idei évben szeptember 5-8-ig terjedő időszakban lesz. Gyűjtőkonténerek 

lesznek elhelyezve a városban, illetve az utcák szerinti bontásban az ingatlanok elől is 

begyűjtik a lomot. Veszélyes hulladékot továbbra sem lehet kihelyezni. Ezeket Kalocsára 

vagy Sükösdre lehet elszállítani a hulladékudvarba.  

- Dusnok módosítja településszerkezeti tervét, melyhez kéri a képviselő-testület 

hozzájárulását. A hajósi határokat nem érinti hátrányosan a módosítás.  

 

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

 

 

12/2011.Kt számú 

 

Dusnok Község településszerkezeti terve 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dusnok Község 

településszerkezeti tervének módosításához az előterjesztésben 

foglaltak szerint /lásd 3. számú melléklet/ hozzájárul. 

 

 

Felelős: Mayer Ferenc jegyző 

Határidő:azonnal 

 

 

 

Alföldi Albert: Szeretném tájékoztatni a televízión keresztül a lakosságot, hogy a héten 

háromszor keresett minket telefonon egy securiti cég azzal, hogy nagyszabású biztonsági 

rendszer kialakítására kerül sor Hajóson, és szeretett volna különböző adatokat elkérni. 

Ezúton szeretném tehát felhívni a figyelmet, hogy semmilyen ilyen jellegű munka nem folyik 

és nem fog folyni Hajóson.  

 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet:  A város külterületén megszaporodott az  utak mentén 

kidobott szemét, melynek eltakarítása sajnos az önkormányzat feladata. Felhívom mindenki 

figyelmét, hogy átnézzük a szemetet takarítása közben, és ha találunk olyan irományt amivel 

bizonyítható a szemetelő személye megkeressük, és szankcionáljuk a tettét.  

 

 

Mayer Ferenc: Sok bejelentés érkezett kóbor kutyákkal kapcsolatban, kérem a lakosság 

türelmét, mivel jelenleg zárlat van elrendelve a környező menhelyeken. Keressük a megoldást 

a problémára.  

 



Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Szeretném bejelenteni a tisztelt képviselőknek, hogy 

február 18-án 16.00 órakor  Bagó Zoltán Európa Parlamenti Képviselő Úr jelezte érkezését, 

ezúton kérek mindenkit, hogy jelenjen meg a testületi ülésen, melyre külön meghívót nem 

küldök ki. Továbbá a mai napon értesültem arról, hogy a hajósi templomi énekkar 

fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Ezúton szeretném megköszönni az előző és a jelenlegi 

plébános úrnak segítő munkáját, valamint az énekkar tagjainak önzetlen munkáját. Kérjük 

továbbra is működjenek ilyen aktívan. Gratulálok! 

 

Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, majd 

az ülést berekesztette. 

 

 

Kmft. 

 

 

           Estók Mihályné Szalczer Erzsébet     Mayer Ferenc 

                   polgármester               jegyző 
 


