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Jegyzőkönyv

Készült: Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.05.24-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

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 : Pályázati lehetőségekről tájékoztató
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
II. Napirendi pont: Aktualitások, egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester

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

I. Napirendi pont
Tárgya: Pályázati lehetőségekről tájékoztató
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az idei évben két pályázati munka megvalósítása vár ránk.
Részben már folynak a kivitelezési munkák:
-

Öreg Iskolánál az épület vakolása elkészült a tető felújítása folyik. A július 31-ei
határidőt teljesíthetőnek látom. A műszaki ellenőr is megfelelőnek tartja a kivitelezés
menetét

-

Vis Maior pályázatunk egyszerűsített közbeszerzési eljárása lezajlott, zárt ülésen kell
kiválasztania a képviselő-testületnek a kivitelezőt. A megküldött bontási jegyzőkönyv
foglalja össze az eredményeket.

-A Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) megalakult, bejegyzett szervezetté vált.
Megkezdte működését, mely működése és fenntartása érdekékben pályázat benyújtását
tervezi.
-Az előző testületi ülésen már említettem, hogy a DAOP–Helyi és térségi vízvédelmi rendszer
felújításra- megjelenő pályázati kiírásra a kistérség 12 települése fogott össze, a pályázaton
való sikeres részvételért. Adategyeztetések folynak, felmérik a települések igényeit.
- Az új Széchenyi terv keretein belül megjelenő pályázatok az Önkormányzatok számára nem
kedvező feltételekkel jelentek meg. A kétszámjegyű országos főút melletti kerékpárutak
létesítése pályázati kiírásban lehetőséget látott Érsekhalma önkormányzata egy ÉrsekhalmaHajós Pincék – Császártöltés-t összekötő kerékpárút kiépítésére, de Érsekhalma mégsem
vesz részt a pályázatban, így a projekt nem valósul meg. Hamarosan kiírásra kerül az
önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak felújítására, fejlesztésére pályázat. Mivel
már több testületi ülésen felmerült problémaként a város egyes útjának felújítása, úgy
gondolom, el kell kezdenünk az előkészítő munkákat, hogy az augusztus 1-től megnyíló
kiírásba benyújthassunk pályázatunkat. A legsürgetőbbnek a Petőfi, Rózsa utca burkolat
felújítását tartom a városunkban és Hunyadi utca burkolat felújítását és szélesítését.
- Energia racionalizálási pályázatok keretében, melyek a megújuló energia felhasználást
szorgalmazzák, lehetőség nyílik intézményeink nyílászáró cseréjére, szigetelésére vagy fűtési

rendszerének átalakítására. Az orvosi rendelő egységünk felújítása már sürgetővé vált, de
bármely intézményünkre ráfér a korszerűsítés.

Alföldi Albert: A belterületi útjaink felújítása valóban szükségessé vált. A felsorolt utakkal
(Petőfi, Hunyadi, Rózsa) egyetértek. Az oktatási intézmények fűtéskorszerűsítését
szorgalmaznám, hiszen hihetetlen magas gázszámlákat kell fizetnie intézményeinknek.

Beck Ottó:A Petőfi utca burkolat felújítása valóban időszerűvé vált, de évente 2-3 csőtörés
van ezen a szakaszon. Az új aszfalttal történő bevonás előtt szükséges lenne a vízvezetékek
cseréje is.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Sajnos a vízvezeték hálózatunk elavulttá vált. Ezen
probléma megoldását is csak pályázati forrásból tudnánk megoldani. Jelenleg nincs ilyen
kiírás.
Vikker József: Egyetértek az intézményeink fűtéskorszerűsítésével. Sok jót lehet hallani a
napelemek használatáról. Szakemberek segítségét kell kérnünk.
Balaton László: Túl sokat várunk az alternatív fűtésektől, személyes tapasztalatom, hogy nem
hozzák a várt eredményeket.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Javaslom, hogy a belterületi utak felújítására kiírt
pályázaton vegyünk részt, és kezdjük meg a szükséges tervek készíttetését a Petőfi, Rózsa és
Hunyadi utcákban. Az intézményeikre pedig a fűtéskorszerűsítési és nyílászáró csere
pályázati lehetőségeket keressük.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.
Vikker József: A pincei kerékpárút megvilágítására sikerült e pályázatot találni?
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Sajnos kerékpárút megvilágításának kiépítésére jelenleg
nincs pályázati kiírás. Figyeljük a pályázati kiírásokat.

II. Napirendi pont
Tárgya: Aktualitások, egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Minden képviselőt szeretettel várunk az Orbán Napi
Borünnep 10.00 órakor kezdődő megnyitójára és az azt követő fogadásra. Elfogadta
meghívásunkat: Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök helyettes/Országgyűlési képviselő Úr,
dr.Bagó Zoltán Európa Parlamenti képviselő és Bányai Gábor a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke, valamint a környék településeinek polgármesterei. Az Orbán-Nap
megrendezésének felügyelésére létrehozott bizottság minden héten ülésezett, hogy végig
kísérje a szervező munkáját. A szervezéssel kapcsolatban sok tanulságot vonhatunk majd le,
nem volt konfliktusmentes. A szakmai programba nem szólt bele a bizottság. A rendezvény
idejére a Cabernet fogadót a tulajdonosa, Sasvári Károly a rendelkezésünkre bocsátotta,
melyet ezúttal szeretnék megköszönni.
Alföldi Albert: A bizottság jó szándékkal igyekezett munkáját végezni. De csatlakozom
polgármester asszonyhoz, hogy nagy tanulságot vonhatunk le a szervezéssel kapcsolatban.
Nem volt méltó ez a magatartás, hozzáállás, melyet a szervező tanúsított, és úgy gondolom,
nem maradhat következmények nélkül.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Több testületi ülésen került napirendre az „Öreg” Iskola
épületének hasznosítási ügye. Az Orbán-Napi Borünnep szervezése közben a bizottsági
megbeszélésen megjelent Bányai Gábor BKKM-i Közgyűlés elnöke, aki felvetette az épület
szállodaként való hasznosítását. Tervük szerint a kastély programjára alapulva lehetne a két
épületet népszerűsíteni. A szállodai funkcióhoz erős befektetők bevonására lenne szükség. A
megye szakértői támogatás tud biztosítani. Ugyanezen épülettel kapcsolatban Kozma Imre
atya – a Máltai szeretetszolgálattól – keresett meg. Megtekintette az épületet, melynek
szociális célú felhasználása (idősek/rászorulók bentlakásos otthona) céljából érdeklődött.

Alföldi Albert: Javaslom, mielőtt bármilyen irányban döntenénk, kérjük ki a lakosság
véleményét. Az épület tulajdonjogát ne adjuk ki.

Vikker József: Hirdessük meg az épületet. Lehet, hogy további befektetők jelentkeznek.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A kalocsai rendőrkapitány az Orbán Nappal kapcsolatos
egyeztetés során tájékoztatott, hogy a körzeti megbízotti csoport felállítására tett
erőfeszítéseink sikerrel járt. Szeptember 1-vel plusz 2 fő rendőr és egy autót kap városunk. A
szükséges feltételeket városnak kell biztosítani. A körzeti megbízotti csoport ellátási körzete:
Hajós-Miske-Drágszél. A jelenlegi iroda nem megfelelő, így az okmányirodának kialakított
helyiséget mutattam meg a kapitány úrnak, akinek megfelelt az épület. A szükséges minimális
átalakításokat megkezdtük (épület megközelíthetőségének biztosítása, irodabútor, internetet
hozzáférés, 2 garázs)
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az üzletház felújításánál a nyílászárók számláját a bérlők
egyenlítik ki. Mely összeget a bérleti díj összegébe beszámítjuk. Kőműves munkákat az
önkormányzat finanszírozza. Nehéz volt az igényeket összeegyeztetni.
Vikker József: Az üzletház elé virágtartók elhelyezését szeretném kérni.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Virágtartók és kerékpártároló korlát elhelyezését
terveztük.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Hajós-Miske-Drágszél Társult Általános Iskola Óvoda és
Bölcsőde igazgatója megküldte a 2011-2012. tanév várható tanulólétszámát, az indítható
osztályok számának meghatározását (1. sz. melléklet)
Alföldi Albert: Szakmailag indokolt az előterjesztett létszámok és osztálybontások, kérem a
testület támogatását.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

28/2011.Kt számú
2011/2012-as tanév osztályszáma

HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010/2011-es
tanévben az Hajósi Általános Iskolában az alábbi számú osztályokat
indítja évfolyamonként :

1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

1 osztály
2 osztály
1 osztály
1 osztály
2 osztály
2 osztály
1 osztály
1 osztály.

Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: azonnal

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A paksi Atomerőmű 2011. szeptember 3-án a hajósiak
számára szervez nyílt napot, melyre 160-180 lakost hívnak meg, korosztályokra bontva.
Buszokkal szállítják majd a helyszínre a jelentkezőket, ahol programokat szerveznek a
látogatóknak.
Vikker József: Aki teheti látogasson el, azon települések akik már részt vettek ilyen
rendezvényen nagy élményben volt részük.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
felszólította a Gyermekjóléti Szolgálatot hogy, az ellenőrzése során feltárt hiányosság vezető szakképesítésének hiánya - megoldására. A szolgálat nem kapja meg a határozatlan
időre működési engedélyét, a mert a hiányosság megoldására tett intézkedések, ez irányban
hozott döntések, nem feleltek meg a törvényi előírásoknak. Hajós-Miske-Drágszél társulás

keretében látja el a gyermekjóléti feladatokat, minden településen 1 fő gondozó van. A
gesztor központja Hajós. Már az alapításkor tudomás volt arról, hogy a hajósi vezető
szakképzettsége nem felel meg az előírásoknak, így nem értem, hogy kaphatott működési
engedélyt a társulás. A legutolsó ellenőrzést követően, december közepéig adtak határidőt a
probléma megoldására. A testület egy korábbi határozatban mentesítette a vezetőt a törvényi
előírások alól. A Szociális és Gyámhivatal kétségbe vonja a korábbi határozat jogszerűségét
és eljárást indít az önkormányzat ellen. A vizsgálatot le fogják folytatni és megállapításaikról
tájékoztatják majd önkormányzatunkat. A szolgálatot jelenleg vezető kolléganő nem vállalja
a beiskoláztatást. A másik két település szakemberei rendelkeznek a szükséges
szakképesítéssel. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a probléma
megoldásában, hogy eljárjak az engedélyező hatóságnál és felvegyem a kapcsolatot a társulás
tagjaival.
A képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül felhatalmazta a polgármestert , hogy
eljárjon az engedélyező hatóságnál és felvegye a kapcsolatot a társulás tagjaival.

Vikker József: - Szeretném bejelenteni, hogy az ivóvíz a település több részén barna-sárgás
színű.
- A temető hátsó részében a kripták között nincs lenyírva a fű, nincs k
arbantartva, elhanyagolt.
- A Kinizsi utcában a járda mellett az árkok felé szemét, épület maradvány
található.
- A lakatlan ingatlan tulajdonosainak felszólítására is szükség lenne,
ingatlanjuk környezetének rendezésére.

Beck Ottó: - A Petőfi-Munkácsy utca kereszteződésében törmelék lett elhelyezve.
-

Az iskola és a kastély között a kastély bejáratánál megáll a víz, esőzésekkor.

Szabó Zsolt: Helyi rendeletünkben szabályoztuk a szociális segélyek felfüggesztését, ha
lakókörnyezetüket nem tartják rendben. Akad olyan ingatlan, ahol már rágcsálók jelentek
meg a felgyülemlett szemét körül.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Azokat, akik szociális ellátásban részesülnek, és nem
tartják rendben ingatlanjaik környezetét szankcionáljuk. A József Attila utcában már
felszólítottuk a lakosokat és határidőhöz kötöttük a felgyülemlett szemét elszállítását. Az
önkormányzat próbál segíteni a környező lakosok érdekében.

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

Kmft.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

