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Jelen vannak:
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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 Képviselőtestület 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 : Beszámoló: - az elmúlt ülés óta történt eseményekről
- határozatok végrehajtásáról
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
II. Napirendi pont: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
III. Napirendi pont: Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
IV. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta.
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I. Napirendi pont
Tárgya: Beszámoló: - az elmúlt ülés óta történt eseményekről
- határozatok végrehajtásáról (Írásos előterjesztés:1. sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az előzetesen kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítésként
szeretném elmondani:
- július 10-13 között részt vettem dr.Bagó Zoltán Európa Parlamenti képviselő Úrtól kapott
brüsszeli meghíváson. Kalocsa Kistérség polgármesterei meghívást kaptak az Európa
Parlament látogatására.
- A tanév megkezdése előtt karbantartásokat végeztünk intézményeikben. Az iskolában
felszerelték az interaktív táblákat. Az óvodában befejeződött a takarítás, a vezető irodája
felújításra került. A konyhát kimeszeltettük, a Sportcsarnokban pedig a fűtőtestek fa
védőrácsainak javítása, valamint a zárak cseréjére került sor.
Alföldi Albert: Van még tennivaló, és kötelezettség a TIOP-os pályázattal kapcsolatban. Szót
szeretnék emelni a város közbiztonsága érdekében. A rendőrőrs jelenlétében némiképp orvosolja
majd a problémát, de úgy gondolom, hogy a testületnek fel kell lépni a hajósi
Gyermekotthonokban lévő áldatlan állapotok ellen. Fel kell szólnia azért, hogy az otthonokba ne
csak kizárólag olyan gyerekeket hozzanak, akik fiatalkorúak nevelőintézetéből a börtön felé
tartanak.
Vikker József: Egyetértek képviselő társammal, fel kell lépnünk és hallatnunk kell a hangunkat ezzel
az áldatlan állapottal kapcsolatban.
Szabó Zsolt: Én is tarthatatlannak tartom a megnövekedett bűncselekményeket. Szeretném ismét
felvetni a kamerarendszer lehetőségét, mellyel a városközponti területét lenne szükséges ellátni.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Valóban megnövekedett a panaszok száma a nevelőotthon
lakóival szemben. Intézményvezető asszonyt felhívtam, aki elmondta, hogy kevés eszköz áll
rendelkezésükre a problémák megoldására. 42 ellátott tartózkodik jelenleg az 5 lakóotthonban,
melyek közül 1 fő általános iskolás de ő is sajátos nevelést igénylő gyermek. A gyermekek
elhelyezéséről a területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat dönt. Sajnos valóban Hajóson a
gyermekotthonok „gyűjtőhellyé” váltak, és csak nehezen kezelhető gyermekeket helyeznek az
otthonokba. Felvesszük a kapcsolatot az illetékes szervekkel, és remélem, hogy a rendőrőrs
jelenlétével nagyobb figyelmet fordítanak az otthon lakóira.
Mayer Edina: Szeretném megköszönni a Dunamenti Folklór Fesztiválon résztvevőknek a részvételt
és a támogatók segítséget. Valamint szintén szeretném megköszönni az augusztus 20-i város napi
rendezvény szervezési és megvalósítási munkáit mindenkinek. Ez volt az első rendezvény melyet a
Bizottság rendezett. Kérek mindenkit, hogy véleményét juttassa el hozzánk. A kritikákból is tud
tanulni a rendezvényt szervező Bizottság.
Miután több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúan határozathozatal nélkül
elfogadta a beszámolót.
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II. Napirendi pont
Tárgya: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása (Írásos előterjesztés:2. sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A testületi ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
2011 évi költségvetés módosítását. Megkérem a Bizottság elnökét, hogy számoljon be a
tárgyaltakról.
Vikker József: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítást.
Kevés tételt érintett a módosítás, melynek következtében a költségvetés bevételi és kiadási
főösszege 510.784.000-Ft-ra módosult. Egy tételnek, a fűnyíró traktor vásárlásának én személy
szerint nagyon örültem. Már nagy szüksége volt a városnak a traktor megvásárlására, mely
hozzájárult a város környezetének szépítéséhez. A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi költségvetési
rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Folyamatosan bővítjük a Hivatal eszközállományát, mely
láthatóan nagy segítség a város környezetének rendben tartásához. Kérem, hogy amennyiben
mindenki egyetért a Bizottság döntésével a Testület fogadja el a 2011. évi költségvetés
módosítását.
Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést és az alábbi rendeletet hozta.
Szám: 8/2011. (IX.01.) számú
Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
III. Napirendi pont
Tárgya: Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről (Írásos előterjesztés: 3. sz.
melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A harmadik napirendi pont a 2011. évi költségvetés I. féléves
gazdálkodás teljesítése melyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt a testületi ülést megelőző ülésén.
Megkérem a Bizottság elnökét, hogy számoljon be a tárgyaltakról.
Vikker József: Az önkormányzat 2011. évi féléves teljesítése kiegyensúlyozott volt. Az év eleji
zökkenőmentes indulást követően a működési bevételek teljesítése 55,9 %-os volt. A működési
támogatások 54 % teljesülésnek felel meg. Az egyéb működési bevételek a tervezett
előirányzathoz képest elmaradást mutatnak a 39,7%-os teljesüléssel, melyek nem a rossz
gazdálkodásra, hanem technikai okokra vezethetők. A felhalmozási bevételek elmaradását a
pályázati támogatások okozzák. Akadnak olyan pályázatok, melyek elszámolása folyik, a
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támogatást még nem kaptuk meg. A bevételi főösszeg módosítása az előirányzathoz képest 45,7
%-ra teljesült.
A kiadási főösszeg az előirányzathoz képest 42,1 %-ra teljesült. A működési kiadások és a dologi
felhalmozási kiadások is alul maradtak az előirányzatoknak.
Összességében az I. féléves gazdálkodás alapot adhat a következő félévben az előirányzatok
teljesítésének. Elszámolásra kerül az „Öreg” iskola, és a támfal pályázat is. A Pénzügyi Bizottság az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadásra
javasolja.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Kérem, hogy amennyiben mindenki egyetért a Bizottság
döntésével a Testület fogadja el az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről szóló beszámolót.
Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
39/2011.Kt számú
I. féléves költségvetési beszámoló
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi
önkormányzati szintű költségvetési gazdálkodás I. féléves teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal

IV. Napirendi pont
Tárgya: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Javaslom, hogy kerüljön felülvizsgálatra Az épített és természeti
környezet védelméről szóló rendeletünk. A Szigeti fő u. 59. szám alatti Nemzetiségi Tájház
védettsége nem indokolt, mivel az építmény jellege, kialakítása és adottságai ezt műszakilag és
szakmailag nem támasztják alá. Továbbá a helyi védettség épület esetén olyan követelményeket ír
elő, amelyeket nehezen vagy csak nagy költségek árán tudnánk teljesíteni. A rendelet
mellékletéből emeljük ki az épületet.
Védettség alá helyeztetni kívánok viszont több dolgot. Elsőként a Fácános utcát a Hunyadi utcával
összekötő útszakasz mellett elhelyezkedő öreg tölgyfát, amely utolsó példánya az egykor kiterjedt,
itt elhelyezkedő tölgyesnek.
A helyi temető területe nem csak a Gallina kápolna miatt különleges. Létrehoztunk egy régi gót
írásmóddal feliratozott síremlékekből álló emlékparkot, amely szintén megérdemli a helyi
védettséget. Javaslom tehát, hogy a temető teljes területe kerüljön helyi védettség alá.
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A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet hozta.
Szám: 9/2011. (IX.01.) számú
Tárgy: Az épített és természeti környezet védelméről
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Szeretném tájékoztatni a tisztelt testületi tagokat, hogy a Társult
intézményeik finanszírozásával kapcsolatban jelentkeztek problémák. Mikse és Drágszél
települések tavaly október óta folyamatosan tartoznak az intézményi finanszírozással, mely összeg
meghaladja az 5 millió forintot. Több alkalommal tárgyaltam a két község polgármesterével, aki a
2007-es társulási megállapodásra hivatkozott, mely szerint a gazdasági év lezárását követően kerül
sor a finanszírozás különbözetének kiegyenlítésére. A társulási szerződésben nincs utalás az évközi
fizetési kötelezettségről. A miskei költségvetés beépül a mi költségvetésünkbe, így előre tudjuk
kalkulálni az igényeket. Augusztus 30-ával már látható, hogy mindkét település folyamatosan
időarányos tartozásban van. Javaslom a társulási szerződés újra tárgyalását, melyben konkrétan
vázolni kell az időarányos teljesítési kötelezettségeket. Jelenleg Drágszélnek havi 200.000,-Ft-ot
Miskének havi 1.000.000,-Ft-ot kell fizetnie, azonban ezt sem teljesítik folyamatosan. Az idei évre
is csak júniusban kezdtek fizetni. Ahhoz, hogy a finanszírozás zökkenőmentes legyen, Miskének
1.800.000,-Ft Drágszélnek pedig 220.000,-Ft havi finanszírozást lenne szükséges átutalni
Önkormányzatunknak.
Alföldi Albert: Úgy gondolom, hogy külön kell választani a társulási problémát, és a tartozás
elismerésének problémáját.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A társulással kapcsolatban nem merültek fel problémák. A
várható jogszabályi változások változtathatnak a jelenlegi felálláson.
Balaton László: Tavalyi finanszírozási kötelezettségüket rendezték év végén?
Bercsényi Jánosné: Nem csak idén júniusban.
Alföldi Albert: Elismerik a tarozásukat?
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Illés Attila miskei polgármester az előző polgármesterrel kötött
szóbeli egyezségre hivatkozik, miszerint havi 1millió forintot utalnak át részünkre. Azonban a 2007
óta megváltoztak a feltételek. Az állami finanszírozás nem teszi ki a működési költség 50 %-át. Úgy
ítélte meg, ha nem fizetne semmit nekünk, mint gesztornak kötelességünk a társulás fenntartása.
Vikker József: A társulási szerződésben „az ütemezetten történik” kifejezés szerepel. Ha ez nem
jelenti számukra azt, hogy folyamatosan fizetniük kell, akkor a társulási szerződést módosítanunk
kell.
Alföldi Albert: Nem szabad várnunk, lépnünk kell, amilyen gyorsan lehet.
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A tartozásuk nem csökken. Az év végi elszámolást követően a
fizetés átütemezését kérték, többféle indokkal. Ígérték ha megkapják az ÖNHIKI-t kifizetik
tartozásukat. Ez nem történt meg. A mai napon is egyeztettem a polgármesterekkel, semmilyen
hajlandóságot nem mutattak afelől, hogy fizetnének. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy
hatalmazzák fel a polgármestert a társulási tartozásokkal kapcsolatos, és szükséges tárgyalásokra.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül megbízta a Polgármester a társulással kapcsolatos
tárgyalásokra.
Alföldi Albert: Szeretném megköszönni a sportbarátoknak és az Önkormányzatnak a Sportkör felé
nyújtott támogatásukat, segítő munkájukat.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A paksi Atomerőmű által kiírt pályázattal kapcsolatban
szeretném ha határozatot hoznánk. Az újonnan létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány 2011. évi pályázati kiírására melyben a Pakstól 30 km-en belüli Önkormányzatok és civil
szervezete vehetnek részt. Városunk a Napköziotthonos Óvoda nyílászáró csere és
fűtéskorszerűsítésére továbbá az Egészségházban végrehajtandó nyílászáró csereje munkálataira
pályázna. A pályázat támogatási intenzitása 65%. A kapott árajánlatok alapján a beruházás
összköltsége bruttó 17.981.536,-Ft., az önerő ebből bruttó 6.293.538,-Ft., a pályázott támogatás
összege bruttó 11.687.998,-Ft.
Vikker József: Az Egészségház fűtéskorszerűsítése nem tehető be a pályázatba?
Mayer Ferenc: Túllépnénk a pályázható 20 milliós keretet.
A képviselő testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
40/2011.Kt számú
Jövőnk Energiája pályázata
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2011. évi pályázati kiírása
2.) pályázati ablakára.
A pályázat célja a Napköziotthonos óvoda nyílászáró cseréje és fűtés
átalakítása, valamint az egészségház nyílászáró cseréje.
A beruházás összköltsége bruttó 17,981,536,- Ft, önerő bruttó
6,293,538- Ft, a pályázott támogatás összege bruttó 11,687,998,- Ft.
A Képviselő-testület a szükséges önerőt 2012. évi költségvetése
tartaléka terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert a pályázat elkészítésével és benyújtásával.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: folyamatos
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ) tagsági
költsége az idei évre 65.160,-Ft. Kérdésem az lenne, hogy továbbra is fenn kívánjuk tartani a
tagságot, aminek véleményem szerint nem sok előnye van.
Alföldi Albert: Úgy gondolom, hogy nem szabad tovább fenntartani egy olyan tagságot, melyből
mint a TDM ahova szintén beléptünk, nincs haszna városunknak.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Javaslom, szüntessük meg az Önkormányzat tagságát a TÖOSZban.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
41/2011.Kt számú
TÖOSZ tagság megszüntetése
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési
Önkormányzatok Szövetségében lévő tagságát a mai naptól
megszünteti, a szövetségből kilép.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Bács-Kiskun Megyei
Szervezete 2005 óta minden évben átadja a Megyei Príma Díjakat a kultúra és a tudomány jeles
képviselőinek. Tíz kategóriában 10 jelöltet állítható, akik közül december elején kerül majd ki a
három Megyei Príma-díjas és a közönségdíj győztese.
A Prima Primissima Alapítvány által előírt kategóriák:
1. Magyar irodalom, könyv- és sajtópublicisztika
2. Magyar színház- és filmművészet
3. Magyar képzőművészet
4. Magyar tudomány
5. Magyar oktatás és köznevelés
6. Magyar építészet és építőművészet
7. Magyar népművészet és közművelődés
8. Magyar zeneművészet
9. Magyar sport
10. Ifjú tehetség: 25 évnél fiatalabb, szakterületén kimagasló teljesítményt nyújt
Javaslatot lehet tenni bármelyik kategóriában, és egy kategórián belül több jelöltet is lehet
javasolni. A jelöltek olyan személyek vagy alkotói csoportok (együttesek, zenekarok, alkotói
közösségek, stb.) lehetnek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve nyújtanak
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folyamatosan a működési területükön. A javaslatokat 2011. szeptember 16-ig kell eljuttatni a
VOSZ megyei elnökének. Kérem a tisztelt képviselőket, amennyiben javaslattal szeretnének élni
ezen időpontig tegyék meg.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A TDM szervezet 2011.09.04-én Hajós Pincefaluban rendezi meg
a „Koccintás Napja” rendezvényt mellyel Hajós az ország legkedveltebb borvidéki településévé
válhat 2011-ben. A rendezvényen a cél, hogy minél többen koccintsanak egyszerre egy adott
időpontban. Kalocsáról buszokat indítanak a Pincefaluban. Vasárnap délután 16.00 órakor kerül
sor a koccintásra. Minden hajósi lakost szeretettel várunk.
Mayer Edina: A TDM szervezet tagjaként még nem értesítettek minket a rendezvényről. A fellépők
sem tudnak arról, hogy részt kell venniük a rendezvényen.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Jelezni fogom a szervezőknek.
Alföldi Albert: A szombati paksi nyílt nappal kapcsolatban - amelyre Hajóst meghívták - a 4-8.
osztályos tanulók vesznek részt. Kísérőként az osztályfőnökök mennek. Minden gyermek
váltóruhát hozzon magával, mivel a szervezők habpartival is várják a vendégeket.
Vikker József: Energiaracionalizálási pályázatról döntöttünk az előzőekben, mely pályázati
lehetőségeken részt kell vennünk, mivel jelentős megtakarítással jár az intézmények költségeiben.
Az iskola és a sportcsarnok fűtését kell kiváltanunk alternatív fűtéssel, mivel magasak a fűtési
költségek. 2013-ig van lehetőség pályázni.
Mayer Ferenc: dr.Pakuts Jutka is javasolt egy céget, aki kizárólag egészségügyi intézmények
pályázati lehetőségeivel foglalkozik. Amely pályázatok 100%-os intenzitásúak. Felvettük velük a
kapcsolatot.
Szabó Zsolt: A DAOP 5.2.1. Belvíz elvezetési pályázattal és a belterületi utak felújításával
kapcsolatos pályázatokban történtek előre lépések?
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Tartjuk a határidőket, a tervekhez szükséges felméréseket
folyamatosan végzik városunkban. A belterületi utak felújításában sajnos csak a Hunyadi utca
felújításával tudunk részt venni a pályázatban mivel pályázati kritérium volt, hogy csak 5 méter
szélet utak felújítására lehet pályázni.
Szabó Zsolt: A rendőri csoport irodája elkészült?
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Igen, ma szerelték be a riasztót. Készre jelentjük.
Beck Ottó: Hajós-Érsekhalma közötti kerékpárút pályázattal kapcsolatban érdeklődnék.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Lezárták a pályázatot, mivel sok pályázat érkezett a kiírásra. A
tervekre is lehetett pályázni, melyre beadtuk a pályázatunkat. Intenzitása 100%-os.
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Szabó Zsolt: Szeretném ismételten felvetni az esetleges kamerarendszer kiépítését városunkban a
közbiztonság növelésére. Akár kevésbé korszerű, de olcsóbb megoldással.
Balaton László: Vagy a jelenleg legjobbat vesszük meg, vagy nem érdemes felrakni, mivel nem
ismerni fel a rossz képminőség miatt a garázdálkodókat.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Sajnos valóban csak nagyon jót érdemes venni, ami nagyon
drága, és jelenleg nincs pályázati kiírás, de folyamatosan figyeljük a lehetőségeket.
Szabó Zsolt: A Művelődési Ház hátsó részének megvilágításával kapcsolatban lenne kérése a
környékbelieknek. Nagyon sötét van azon a területen.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Utána nézünk a problémának.
Mayer Edina: A Munkácsy utcát egyes autósok autópályának használják. Nagyon veszélyes az ott
lakóknak. Ez ügyben szeretném kérni a segítséget.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Más utcákból is érkeztek hasonló problémáról jelzések, szólni
fogunk a rendőröknek, hogy fokozottan figyeljenek a problémára.
Beck Ottó: A temetőben kevés a kanna.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Folyamatosan pótoljuk az eltűnt kannákat. Itt szeretném
megemlíteni, hogy a temető szomszédságában lévő szántó tulajdonosa jelezte felém, hogy
megszűntetik a Nap utca felőli gyalogos átjárási lehetőséget. Mivel a saját területük jogukban áll.
Így mi is megszűntetjük a hátsó kaput.

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

Kmft.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző
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