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            J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Hajós Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.11.29-i  üléséről, mely egyben 

közmeghallgatás is.  

 

Jelen vannak:   Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

   Alföldi Albert 

Balaton László 

   Beck Ottó 

Mayer Edina Éva 

   Szabó Zsolt 

   Vikker József 

    

Meghívottak:  Mayer Ferenc jegyző 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 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: 2011.évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

II. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítéséről tájékoztató 

Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

III. Napirendi pont: 2012. évi költségvetési koncepció  

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  

 

IV. Napirendi pont: Közmeghallgatás 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

V. Napirendi pont: Egyebek: - Aktualitások 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 



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

 

 

I. Napirendi pont  

Tárgya: 2011.évi költségvetési rendelet módosítása (Írásos előterjesztés mellékelve: 1. sz. 

melléklet) 

Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A háromnegyed évhez érve felülvizsgálatra került a legutóbbi 

rendelet módosítás óta folyósított központi pótelőirányzatokat és saját hatáskörű előirányzat 

növekedéseket. Nettó 7.622.000,-Ft-os előirányzat növekedéssel számolhattunk, melynek 

eredményeként a költségvetésünk főösszege: 518.406.000,-Ft-ra módosult. Az előirányzat 

változások, ahogy azt részletesen bemutatja az előterjesztés:   

 

- Egyéb működési bevételek  

 átvett pénzeszközök Miske, Drágszél, Császártöltés – Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2009.-2010 évi hozzájárulás)  

 átvett pénzeszközök Miske, Drágszél, Császártöltés – közoktatási társulás 2010. évi 

elszámolása) 

 közfoglalkoztatottak munkabér támogatása (iskola) 

 bölcsődei fekvőhelyek támogatása 

 

- Felhalmozási kiadások  

 Köztársaság téri üzletsor felújítása 

 József A. u. 46 és 9. számú ingatlan vásárlása 

 Fűkasza vásárlás traktorhoz 

 

- Átcsoportosítások 

 Rendőrségi iroda kialakítása 

 Kossuth u. 2.klubhelyiség kialakítása 

 belföldi kiküldetés                                     jogcímen  jelentkeztek. 

A Pénzügyi Bizottság a testületi ülést megelőzően megtárgyalta a 2011.évi költségvetési rendelet 

módosításra benyújtott előterjesztést, felkérem Vikker Józsefet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

számoljon be a tárgyaltakról.  

 

Vikker József: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011.évi költségvetési rendelet módosításra 

benyújtott előterjesztést. A kiküldött anyag jól áttekinthetően mutatja be a  2011. évi költségvetés 

érintő módosításokat, melynek következtében a bevételi és kiadási főösszege 518.406.000,-Ft-ra 

módosult. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.  

A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet hozta:  



Szám:  12/2011. (XI.30.) számú 

Tárgy: 2011.évi költségvetési rendelet módosítása 

 

R e n d e l e t 

 

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

 
 

II. Napirendi pont 

Tárgya: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztató  
(Írásos előterjesztés mellékelve 2. sz. melléklet) 

Előadó:Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítéséről szóló tájékoztató önkormányzati szintű. Táblázat formában foglalja össze a pénzügyi 

eredményt, a bevételi és kiadási főösszegeket.  A Pénzügyi Bizottság a testületi ülést megelőzően 

megtárgyalta a 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató, 

felkérem Vikker Józsefet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy számoljon be a tárgyaltakról.  

 

Vikker József: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves 

teljesítéséről szóló tájékoztatót. A bevételek és kiadások  időarányos háromnegyedéves 

teljesítésülése 72-78 %-os teljesülést mutatott. Ez egyben mutatja azt is, hogy a költségvetés 

tervezése alapos munka eredménye. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.  

A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

57/2011.Kt számú 

Háromnegyed éves beszámoló 

H A T Á R O Z A T 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. 

évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadja. 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III. Napirendi pont 

Tárgya: 2012. évi költségvetési koncepció (Írásos előterjesztés mellékelve: 3. sz. melléklet) 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  

 



Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A 2012. évi költségvetés koncepció tartalmazza a jövő évi 

költségvetés tervezéséhez már fontos és szükséges adatokat. Folynak a törvényalkotások az 

országgyűlés előtt, melyek jelentősen befolyásolják a 2012. évi költségvetést. Az általunk már 

ismert adatokat beépítettük. Természetesen az előző évekhez hasonlóan az összeállítás során  

kiemelt figyelmet kell fordítani a kötelező feladatok ellátására és a már döntéssel alátámasztott 

fejlesztési feladatok saját forrás szükségeltére.  Az előirányzatok és az éves gazdálkodás során a 

takarékosság figyelembe vétele fontos szerepet kapott. Figyelembe kell venni a város minden olyan 

működéssel kapcsolatos igényeinek biztosítását, amely a lakosság érdekeit szolgálja. A Pénzügyi 

Bizottság a testületi ülést megelőzően megtárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepciójáról  szóló 

előterjesztést, felkérem Vikker Józsefet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy számoljon be a 

tárgyaltakról. 
 

Vikker József: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évi költségvetési 

koncepcióját. Az előterjesztésben megfogalmazásra került minden olyan tétel, ami elsőbbséget 

élvez, ahogy azt az előzőekben polgármester asszony említette: az intézmények zavartalan 

működése, a vállalt kötelezettségek teljesítése, a fejlesztések ésszerű megvalósulása. Egy javaslattal 

élt a Pénzügyi Bizottság szeretnénk, ha az intézmények energia racionalizációját támogató 

pályázatok előnyt élvezzenek.  Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság a javaslatával kiegészítve , 

elfogadásra javasolja.  

A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2011.Kt számú 

2012. évi költségvetési koncepció 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Hajós Város Képviselő-testület megtárgyalta a 2012. évi költségvetési 

koncepcióról szóló előterjesztést és a tervező munka további feladatait az 

alábbiakban határozza meg: 

   - a 2012. évi költségvetés összeállítása során kiemelt figyelmet kell 

fordítani a kötelező feladatok ellátására és döntéssel már  alá támasztott 

fejlesztési feladatok saját forrás szükségletére, 

   - a költségvetési előirányzatok kialakítása, valamint az éves gazdálkodás 

során is szükséges a takarékossági szempontok messzemenő figyelembe 

vétele,                 

- a város minden olyan működéssel kapcsolatos igényeinek biztosítása, 

amely a lakosság érdekeit szolgálja és biztosítható 

- a folyó és a jövőben kiírásra kerülő pályázatok közül az ésszerűség 

határain belül részvétel a minél nagyobb támogatási cél elérésére 

- minden olyan bevételi forrás felkutatása, amellyel a költségvetés 

egyensúlya tartható lesz. 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő:folyamatos, ill. 2011. február 15. 

 



IV. Napirendi pont 

Tárgya: Közmeghallgatás (Írásos előterjesztés mellékelve: 4.sz. melléklet)  

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet felolvasta a beszámolóját a képviselő-testület 2011. évi 

munkájáról. Majd megkérdezte a jelenlévő testületi tagokat, tesznek e szóbeli kiegészítést?  

 

Beck Ottó: A Hajós –Msike belterület útfelújítás kivitelezésével kapcsolatban érkeztek e már 

információk? 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Információim szerint 2012-ben valósul meg, a tervek kisebb 

mértékű átalakítása történt meg. Szeretném még megemlíteni, hogy gyalogos átkelőhely kialakítását 

tervezi az Önkormányzat a templom és a kastély között. A tervek elkészültek, már csak az átkelő 

megvilágításának megoldása szükséges. Beszélnie kell a testületnek az „Öreg” Iskola 

hasznosításáról is, sajnos kevés lehetőség és szűkös pénzügyi forrás áll rendelkezésünkre. Javaslom 

gondolkozzunk el a bentlakásos idősek otthonán, hiszen nagy szükség lenne rá városunkban.  

 

Vikker József: Lakner Gábor hajósi lakos javaslatát is jónak találom, aki kiállítóhelyet alakítana ki 

helyi alkotók műveinek bemutatására, tavasztól-őszig tartó időszakra. Az idelátogató vendégeknek, 

egy újabb programlehetőség  lenne, és nem utolsó sorban nem állna üresen az épület addig amíg 

nem találunk másik hasznosítási lehetőséget.  

 

Alföldi Albert: Én személy szerint nem javaslom a bentlakásos intézmény funkció megvalósulását. 

Munkahelyek teremtését kell szorgalmaznunk az épület hasznosításával.  

 

Szabó Zsolt: A rendőrőrs elkészülése után azt kell elérnünk, hogy napi 24 órás rendőri jelenlét 

legyen a városunkban.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: November 22-én adtuk át az irodát. Én is fontosnak tartom a 

folyamatos rendőri jelenlétet városunkban. Ígéretet kaptunk egy új gépjárműre is valamint a 

jelenlegi gépkocsi cseréjére is, mely tovább javítja a rendőri munka hatékonyságát. Megköszönték 

az Önkormányzatnak a gyors munkáját, amellyel kialakította a mai kornak megfelelő 

munkakörülményeket.  

 

Szeretném megkérdezni a közmeghallgatásra érkezettektől, van kérdésük a testület munkájával 

kapcsolatban? 

 

Follárdtné Fenyvesi Magdolna: Két témában szeretnék hozzászólni:  

- Javasolnám a  testvérvárosi kapcsolataink kibővítését Bussen városával. Szoros baráti kapcsolatok 

alakultak ki az évek folyamán.  

- Szeretném megkérni a város vezetőségét, hogy a kastély által megrendezésre kerülő programokat 

a város honlapján jelenítsék meg, valamint ha lehetséges a Hajós Tv-ben is. Akár egy hirdető tábla 

elhelyezését is jónak találnám, ahol a programok elhelyezésre kerülhetnek.  

 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Nem tértem ki beszámolómban a Busseniek idei látogatására, 

valóban szoros baráti kapcsolatok alakultak ki a két város családjai között.  

A város kulturális eseményei megjeleníthetők a város honlapján. A honlap szerkezetén még lehet 

javítani, egységesebb szerkezetbe kell foglalni.  



 

Vikker József: A városban 2 db hirdető tábla van, ahol elhelyezhetők a programok. A Hajós Tv egy 

önállóan működő Kft., az ingyenes megjelenítésről a Kft. vezetősége dönthet.  

 

Melcher Attila: Az előző testület döntött a hirdetések tarifa árairól. Ha a Megyei Önkormányzat 

megkereséssel fordul a Kft-hez egy hosszabb szerződésre, biztos vagyok benne, hogy 

kedvezményeket tudunk nyújtani részükre.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt a közmeghallgatás lezárásra került.  

 

 

V. Napirendi pont 

Tárgya: Egyebek: - Aktualitások 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Hajós-Miske-Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda és 

Bölcsőde Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására került sor (Írásos 

előterjesztés mellékelve: 5. sz. melléklet). Felkérem az intézmény igazgatóját, hogy tájékoztassa a 
testületet a módosításról. 

 

Alföldi Albert: Az elmúlt hónapban lezajlott, és az előző testületi ülésen elfogadott belső ellenőrzés 

folyamán tett formai és tartalmi észrevételek kerültek javításra. Munkatársaimmal sokat dolgoztunk 

a november végi határidő betarthatóságáért. Kérem a tisztelt testületet, hogy fogadja el Hajós-

Miske-Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását. 

 

 

 

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

  

59/2011.Kt számú 

Társult közoktatási intézmény 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 ( 6344 Hajós, Rákóczi utca 

12. , OM azonosító:027859 ) Szervezeti és Működési Szabályzatát 

mellékleteivel együtt elfogadja. 

Egyben hatályukat vesztik a 89/2007.Kt , 5/2008.Kt és 23/2011.Kt számú 

határozatok. 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Angol nyelvoktatás kezdődött az Iskolánkban. Szülők jelentős 

számban írták alá azt az előterjesztést, melyben kérik az angol nyelv oktatásának tantervi 

bevezetését, órarendbe történő felvételét. Ezzel a kéréssel két nyelv oktatása történne az 

iskolánkban, hiszen  nemzetiségi iskolaként a német nyelv oktatása folyik. Természetesen az idei 

tanévben már nem tudunk a kérésnek eleget tenni, hiszen a tanrend meghatározza a tanév menetét. 

Az oktatás jelenleg szakkör formájában történik.  

 

Alföldi Albert: Az angol nyelv oktatását fontosnak tartom. Magyarországon ma 1 idegen nyelv 

oktatása kötelező. Mivel iskolánk nemzetiségi iskola, ennek köszönhetően gyermekeinknek nem 

kell más településre utaznia iskolába. Szakköri formában működik az angol nyelv oktatása, nagy az 

érdeklődés. Az igényt már mutatja, hogy 30 fő jár a szakköri foglalkoztatásra. Az alsó tagozatban 

nem lehetséges, szakmailag nem támogatható az angol nyelv oktatásának bevezetése. A felső 

tagozatban is csak választható tantárgyként kerülne bevezetésre. Természetesen legnagyobb gondot 

az jelenti, hogy nincs angol nyelvtanára az Iskolánknak. 

 

Vikker József: A következő tanévben erről beszélnünk kell, hiszen a költségvetést is érinti az angol 

tanár felvétele, annak finanszírozását is meg kell oldani.  

 

 Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Egyhangúan ígéretet tehetünk arra, hogy a 2012-es költségvetés 

tervezésekor figyelembe vesszük az angol nyelv oktatásának bevezetését.  

 

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

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi 

észrevételt tettek a Képviselő-testület 32/2011. Kt. számú és a 33/2011. Kt számú határozatai ellen 

az intézmény létszámcsökkentése és intézmény-átszervezése tárgyában. (Írásos előterjesztés 

mellékelve: 6 sz. melléklet) 

 

A megkeresés felolvasását követően képviselő-testület a törvényességi észrevételt egyhangúan 

tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

60/2011.Kt számú 

Törvényességi észrevétel 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal K01/5202-1/2011. számú törvényességi észrevétel 

tartalmát megismerte, megvitatta és az abban foglaltakat elfogadja. 

A jövőben tevékenységével igyekszik a hasonló törvénysértést elkerülni.  

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Előző testületi ülésen döntöttünk Hajós Városnak a Magyar 

Zarándokút mozgalom hálózathoz való csatlakozásról alternatív útvonalként. Az útvonal teljes 



hosszát 420 km-ben hosszúságra tervezik. Esztergomból indulna a Duna vonala mentén haladna és 

Máriagyűdön fejeződik be. Sok főleg Duna menti település önkormányzatai csatlakoztak az 

egyesülethez. Kisebb kitérőket is terveztek, az egyik ilyen alternatív útvonal lenne Hajós. A 

zarándok útnak vallási, egyházi kötődése van, egyházi nevezetességeket látogatnak meg. Az 

Egyesület egyszerű turista szintű  szállásokban gondolkodik, melyekben nem kérnek nemenkénti 

szoba bontást sem. Kisebb csoportokban érkeznének. Rumi Imre az Egyesület elnöke küldött 

meghívást Ráckevére egy megbeszélésre, melyen alpolgármester úr vett részt.  

 

Balaton László: A Magyar Zarándokút egyik célja, hogy az útvonal Lengyelországon áthaladva 

Bossnia lenne a végállomás. Két település csatlakozásával (Léva és Vodici) uniós pályázati 

lehetőség nyílt volna meg. Amely pályázat nyertessége esetén Hajós-Dusnok útvonalra közel 60 

milliós pályázati forrás nyílna meg 5% önerővel. Kikötés volt, hogy az útvonalnak a város 

központján keresztül kell haladnia, és érintenie kell vallási kötődésű épületeket. A látogatók 

elhelyezése mobil zarándok szállások kialakításával, melyeket szállítani lehet valósulhat meg. A 

tagdíj 20,-Ft/lakosság/fő/év. Sajnos a most megnyíló uniós pályázati lehetőségre a határidő 

rövidsége miatt nem sikerült pályázatot benyújtani az egyesületnek, de a további pályázati 

lehetőségeket figyelemmel kísérik. 

 

Alföldi Albert: Jó lehetőség ez a városnak.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Folyamatosan tájékoztatom a testületi tagokat az Egyesület 

tevékenységéről. Az önkormányzati vagyont áttekintve derült ki, hogy az „Öreg” Iskola, az 

Általános Iskola, a Konyha és a Sportcsarnok épülete egy helyrajzi számon szerepel. Az Öreg iskola 

épülete jelenleg üres, jövőbeni funkciója még nem tisztázott. Sajnos a gyereklétszám alakulása 

alapján az oktatási hasznosítás valószínűsége kicsi. A telekmegosztás ezen a helyrajzi számon a 

jelenlegi rendezési terv alapján nem valósulhat meg.   A testületnek kezdeményezni kell a 

településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítását.  

 

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

 

 

61/2011.Kt számú 

Rendezési terv módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

Hajós Város Képviselő-testülete kezdeményezi a településrendezési terv és 

helyi építési szabályzat módosítását az Általános Iskola területének (Hrsz: 

884/2) az építési előírások szerinti felülvizsgálata és a valóságos állapot 

szerinti módosítása érdekében. A testület felkéri a polgármester a módosítás 

előkészítésére és a testület elé terjesztésére 

 
 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



Mayer Ferenc: Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy az ünnepek között a Polgármesteri 

Hivatal 8.00-12.00-ig tart ügyfélfogadást.  

 

 

 

Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönték a jelenlévők részvételét, majd az 

ülést berekesztették. 

Kmft. 

 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet     Mayer Ferenc                   

polgármester                   jegyző 


