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Jegyzőkönyv

Készült: Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.12.19-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
Marton Balázs TDM ügyvezető
Estók 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: Turisztikai Desztinációs Menedzsment tájékoztatója tevékenységükről
Előadó: Marton Balázs ügyvezető

II. Napirendi pont: 2012. évi hulladékkezelési díjak
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

III. Napirendi pont:Hajósszolg Kft. 2012. évi közszolgáltatási díjai
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

IV. Napirendi pont: Egyebek: - Aktualitások
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta.
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I. Napirendi pont
Tárgya: Turisztikai Desztinációs Menedzsment tájékoztatója tevékenységükről
Előadó: Marton Balázs ügyvezető

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Felkérem Marton Balázst a Turisztikai Desztinációs
Menedzsment ügyvezetőjét a beszámolójának ismertetésére.
Marton Balázs: Köszöntöm a megjelent képviselőket és a lakosságot, egyben köszönöm a
lehetőséget, hogy rövid prezentációnkban bemutathatom a TDM szervezet eddigi tevékenységét, és
jövőbeni elképzeléseit. 2011. április 4-én alakult meg Kalocsa-Hajós-Dunapataj teleülések
Önkormányzatai valamint 3 gazdasági társaság részvételével a szervezet melyhez csatlakozik az
egyenlőre még bejegyzés alatt álló Turisztikai Egyesület amely szintén a Kft tulajdonosa lesz. Az
Egyesületbe 50 vállalkozó jelezte részvételi szándékát, alapító tag 25 vállalkozás. A TDM célja:
Az állami turizmus stratégiához való kapcsolódás megvalósítása helyi Önkormányzatok
együttműködésével mellyel a turizmus és a térség fejlődésének elérése a cél.
2011. évi tevékenységről
- Április:megalakulás
- Május : munkaszervezet felállítása (3 fő) Iroda: Kalocsa Városháza
- Június: Konferencia szervezése: TDM szervezetek a gyakorlatban címmel
- Július – Augusztus: Információs pontok üzemeltetése Kalocsa sétáló utcában (faház) melynek
feladata a turisták tájékoztatása, ajándéktárgyak értékesítése. A kezdeményezés sikeres volt, az
ajándéktárgyak értékesítéséből fedezni tudtuk a diákmunkások bérét.
- Szeptember: „Koccintás Napja” országos kezdeményezéshez csatlakozott Hajós, melyen az
egyszerre egy időben, egy helyen legtöbben konccintók számát mérték. Hajós országos második
helyezett lett.
Vadász Nap, Kalocsai Paprika fesztivál: mindkét rendezvény kalocsai
Október-November: Az Egyesületi tagokhoz mentünk ki személyesen, felmértük az igényeiket az
elkövetkező fejlesztési programokba.
December: „Ádventi Új Bor kóstoló”: A fő szervező az Érseki Kastély volt.
Évzáró szakmai nap: Tájékoztató a tagoknak a tevékenységről, vendég előadó: Nemzeti
Adó és Vám Hivatal munkatársa, aki az adózási kérdésekről tartott előadást, valamint
bemutatásra került a Széchenyi Pihenő Kártya

Jövő évi tervek
-

Pályázat kerül kiírásra TDM szervezetek támogatására, melyhez be kell jegyeztetni a z
Egyesületet, el kell készíteni a szakmai programot
A tervezett fejlesztésekről a nyár folyamán kérdőíves megkeresésben került sor
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-

Információs Iroda – mely kötelezően előírt. A két településen is tervezünk információs
irodát állandó vagy adott időszaki nyitvatartással
Információs tábla rendszer kialakítása
Wifi rendszer kiépítése a tagtelepülések által látogatott pontokon
Webkamerák (honlapra, tv-re) kiépítése
Marketing (turisztikai térkép, honlap kiadványok, reklámfilmek)
Belföldi tanulmányutak TDM tagoknak (már működő TDM szervezetek látogatása)
Munkaszervezet tagjainak és a TDM tagok képzése
Munkaszervezet létszámának bővítése 1 fővel

A jövő évi terveink között szerepel a 2012. évi Orbán Napi Borünnep megrendezése. Fontosnak
tartjuk a város egyik kiemelkedő eseményének sorsát. Mivel a TDM egyik feladata a
rendezvényszervezés úgy gondoltuk, hogy javaslatot terjesztünk elő.

Tervezett programok:
1.) Szakmai konferenciák: Megyei Turisztikai Konferencia (Helyszín: Kastély) Témái: megyék
új szerepe, turizmussal kapcsolatos törvények, TDM szervezetek
Meghívottak: megyei vezetők, polgármesterek, szakminisztérium, turisztikai szakmai szerv,
TDM tagok
2.) Hagyományos programok: Pincetárlat, bortúra, néptáncosok, népzenészek, borverseny,
borlovag avatás. Kézműves vásár: minőségi kézműves termékekkel. Helyi termékek vására,
Hajós és térsége termelőinek bemutatása, bemutatkozása (kalocsai paprika, porcelán, bátyai
foghagyma, savanyúság, fajszi biofűszerek, hartai kolbász. Borutca kialakítása: hajósi és
megyei borászok, pálinkafőzők, valamint borászati gépek kiállítása (utóbbival a rendezvény
költségei csökkenthetők) A hosszú távú cél, a színvonal emelése, igényes közösség
megnyerése.
3.) Zenei programok: Egy-egy országosan ismert zenekar, helyi fiatal zenészek, környékbeli
együttesek fellépése, utcabál. Több helyszín, több stílus.
4.) Sváb kultúra terjesztése, ismertetése: Sváb települések találkozója, sváb ételek főzése, német
testvérvárosok meghívása, sváb fonó.
5.) Kísérő rendezvények: Gyermekprogramok, vidámpark, légi bemutató, hőlégballonosok
(nagy a reklámhordozó felületük), kisvasút Hajósról, kerékpártúrák.
6.) Finanszírozás: Utolsó pontként, de a legfontosabb feladata a rendezvénynek. A lehetséges
források: - helypénzek, szponzorok, saját bevétel (kóstolópohár eladásából) pályázat,
önkormányzati támogatás
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszönjük a tájékoztatót. Az Orbán Napi rendezvény
megrendezésére nem volt érdemi jelentkező. Valóban kézenfekvő a TDM szervezet
közreműködése, hiszen az Önkormányzat egyik tulajdonosa a szervezetnek. Kérem a testületi
tagokat, hogy gondolják át az itt elhangzottakat, hiszen az Önkormányzat feladata lesz a Borünnep
megrendezése.
Balaton László: Tetszett a programtervezet, én bizalmat szavazok a TDM szervezet
kezdeményezésére. Mielőbbi döntést kell hozni
Alföldi Albert: A TDM megalakulását követően sajnos markánsan fel kellett lépni Hajós érdekeinek
érvényesüléséért (kalocsai bornapok) A jövőben is figyeljen a szervezet. Az Orbán Nappal
kapcsolatban helyes irányba halad a szervezet. Az önkormányzat szerepvállalását nagyon fontosnak
tartom.
Mayer Edina: Tetszett a TDM szervezet tervezete, sajnos évek óta nem sikerült a vállalkozókat
összefogni, ha a TDM-nek sikerül ez egy jó irány. A jövő évi tervek között szerepelt a belföldi
tanulmányutakkal a térség bemutatása, szerintem Hajósra is lehetne szervezni tanulmányutat.
Marton Balázs: A belföldi tanulmányút fontos része a pályázatnak, mivel más TDM szervezetek is
pályáznak előfordulhat, hogy a tanulmány útjaikat Hajósra szervezik. Terveink között szerepel
továbbá az országos TDM Szövetség jövő évi konferenciájának megszervezése. Válaszolva a
képviselők kérdésére: a kalocsa borfesztivál ellen még nem tudott fellépni a szervezet, mivel akkor
alakult meg. A jövőben fontos feladatnak tartjuk az ilyen problémák elkerülését, egyeztetünk
valamennyi tagunkkal. A vállalkozók összefogása valóban jó irány hajósi vállalkozó tagja az
egyesületnek. Nonprofit szellemben működik a TDM, amennyiben nyereség jelentkezik, az a tagok
által fizetett 1 millió forint támogatás fejében jóváírásra kerülne.
Vikker József: A borutcát fontosnak tartom, a helyi vállalkozók egyenlő partnerként vehessenek
részt.
Mayer Edina: Az utazás kiállításon részt vesz a TDM?
Marton Balázs: 2012-ben még nem, de 2013-ban már lesz rá lehetőség.
Szabó Zsolt: Jól előkészített prezentációt láthattunk, remélem az ötleteket sikerül majd
megvalósítani.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Pozitív hozzáállást látok a testületi tagok között, ezért javaslom,
hogy szavazzunk bizalmat a TDM szervezetnek a 2012. évi Orván Napi Borünnep megrendezésével
kapcsolatban, tárgyaljuk át velük a lehetőségeket.
A javaslatot a Képviselő-testület, egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

5

65/2011.Kt számú
Orbán napi borünnep szervezése
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. Orbán Napi
Borünnep szervezésével megbízza a Kalocsa és Térsége Turisztikai
Szolgáltató Nonprofit Kft-t, aki az előkészítésben együttműködik a
Rendezvény Előkészítő Bizottsággal.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: folyamatos
II. Napirendi pont
Tárgya:2012. évi hulladékkezelési díjak (Írásos előterjesztés mellékelve: 1. sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A testületnek határozatban kell elfogadnia a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. mint a települési szilárd hulladék kezelését végző közszolgáltató 2012.
évre elkészítette díjkalkulációját. A 2012. évi lakossági közszolgáltatási díjakat 6,48 %-os
mértékben emelik meg, mely emelést követően 2,97 Ft/liter egységárat határoztak meg. A díj
tartalmazza: - heti egyszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtését,szállítását,
ártalmatlanítását, - évente egyszeri lomtalanítást. A jóváhagyott emeléssel a 110 literes edényzet
esetén az alapszolgáltatás díja nettó 326,7-Ft. lesz.
Vikker József: Sajnos sokat nem tehetünk. Nehezményezem, hogy nem támogatja a szelektív
hulladékgyűjtést, hiszen több településen kevesebbet kell fizetni azoknak akik szelektíven gyűjtik a
szemetet. A térség polgármestereinek össze kellene fogni és fellépni egységesen.
Alföldi Albert: Napirenden kell tartani a problémát.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Minden évben felvetik a polgármesterek, hogy az elhordott
szemét mennyisége alapján számlázzanak a szállítók. Kisebb méretű edényt is korlátozott számban
biztosítanak 64 fő részére csak. Nem találtak még megoldást. Nehéz a kistelepülések egységes
összefogását elérni.
A képviselő testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet hozta:
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Szám: 13/2011. (XII.20.) számú0
Tárgy: 2012.évi szemétszállítási díjak
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 2 . sz. melléklete tartalmazza.

Mayer Ferenc: „KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika”
című előterjesztéssel kapcsolatban a testületnek két kérdésre kell határozatban választ adnia:
- Igazolni kell, hogy a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk
a valóságnak megfelelnek e, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja e a
projekt befejezését követő minimum 5 évig.
- Vállalni kell az Önkormányzatnak, hogy Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására
szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” nevű II.
fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás
fejlesztése) a fenntartási időszak végéig nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban.(Írásos
előterjesztés: 3. sz. melléklet) Javaslom, mindkét kérdésben vállalja a szükséges feltételeket a testület.
A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

66/2011.Kt számú
Települési szilárd hulladék gazdálkodási pályázat
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP-1.1.1/2F/09-11
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra
benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és
díjpolitika” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1./ Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/0911 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd hulladék mechanikaibiológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített, az előterjesztés
2. számú mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT)
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, megismerte, elfogadta, és annak
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését
követő minimum 5 évig.
2./ Hajós Város Önkormányzat képviselő-testülete ezen Képviselő testületi
határozatával nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV
PROGRAMBAN kiírásra került KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által beadott
„Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer
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kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” nevű II.
fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan
(hulladékgazdálkodás fejlesztése) Hajós Város Önkormányzata a fenntartási időszak
végéig nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban.

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal

III. Napirendi pont
Tárgya: Hajósszolg Kft. 2012. évi közszolgáltatási díjai (Írásos előterjesztés mellékelve: 4. sz.
melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Hajósszolg Kft. által üzemeltett víz-, és csatornarendszer és
szennyvíztisztító üzem ügyvezetőjét kértem fel a 2012. évi közműdíjak előterjesztésére. A kiküldött
anyagban tételesen kifejtésre került az egyes díjak emelésének mértéke. A víz és csatornadíj
áremelése lakossági és intézményi fogyasztóknál 3,12%, a közületeknél 3,78 % mértékű. A nettó
díjakat január 1-től 27 %-os áfa is terheli.
Itt szeretném megemlíteni, hogy szakmai megbeszélés volt december 15-én a Kastélyban, a megyei
Önkormányzat kezdeményezésére, a Bács-Kiskun Megyei víz és csatornaszolgáltatást végző
vállalkozások számára. Előkészületben van egy a vízszolgáltatásra vonatkozó törvény, amely új
helyzetet teremt a szolgáltatók számára. Olyan vállalkozások végezhetnek ilyen jellegű
szolgáltatást, akik egy meghatározott általános akreditációt szereznek (legalább 200 ezer
szolgáltatói szerződéssel kell rendelkezni), melynek következtében a kisebb szolgáltatók ezt nem
tudják teljesíteni. Nagy az aggodalom a szakmában. Összefogással lehet kiutat találni, mert egy giga
társulat erőfölénye érvényesülhet. Bács-Kiskun Megyében csak két szolgáltató lehet, aki teljesíteni
tudja a törvényi előírásokat. Ezért került sor a megbeszélésre, vázolták az esetleges lehetőségét egy
közös vállalat vagy konzorcium létrehozásáról. Hasonló helyzetbe kerülnénk, mint a
hulladékszállítással.
Vikker József: Infláció arányosak az emelések. A színvonal tartásához szükséges az emelés.
Balaton László: Támogatom az előterjesztett emelést, viszont a kábel tv-nél szükségesnek tartom a
minőség színvonalának emelését. A Hajós TV helyi adása vonzza az előfizetőket.
Alföldi Albert: A minőség színvonalának emeléséhez szükséges a fejlesztés, mely anyagi vonzattal
jár. Nem támogatom az emelést, a szolgáltató alakulásakor arról volt szó, hogy a hitel
visszafizetésével csökkenni fognak a díjak.
Szabó Zsolt: 2009-ben került kifizetésre a tv által felvett hitel. Nem tudom mi az a plusz költség,
ami plusz kiadást jelent, és szükségessé teszi az emelést. A versenyképességet csak úgy tudja tartani
a szolgáltató, ha nem emel árat.
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Mayer Edina: Nem támogatom a Kft. előterjesztett díjemeléseit. A lakosságnak kellő áremelés az
áfa növekedése.
Beck Ottó: Én sem támogatom az emelést. Az előző napirendi pontban is díjak emelésére került sor.
Itt tudunk ez emelés ellen tenni.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Én sem szeretnék díjemelést, az elhangzott érveket elfogadom.
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan elutasította és az alábbi rendeletet hozat:
67/2011.Kt számú
Hajósszolg Kft áremelési kérelme
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajósszolg Kft 2012. évi
közműdíjak megállapítására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: folyamatos

IV. Napirendi pont
Tárgya: Egyebek: - Aktualitások
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási
megállapodás módosításának elfogadását kéri tőlünk a társulás. A Kormány Hivatal ellenőrzése
során több pontban a jogszabályi előírásokkal ellentétesnek/törvénysértőnek tartott elemek kerültek
javításra. Formai jellegű változások kérem a módosítás elfogadását. (Írásos előterjesztés: 5. sz.
melléklet)
A képviselő testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
68/2011.Kt számú
Társulási megállapodás módosítása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása” tárgyú
előterjesztést és a következő döntést hozza:
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A Képviselő testület a Társulási Megállapodás 1. számú módosítását az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A kalocsai Rendőrkapitányság keresett meg kérelmével,
melyben kérik az Önkormányzatot, hogy anyagilag járuljon hozzá a hajósi rendőrőrs járműjének
javításához, 150.000,-Ft. támogatást kérnek. Javaslom, hogy a bűnmegelőző egyesület támogatására
szánt 200.000,-Ft. támogatás terhére támogassuk a gépjármű felújítását.
A képviselő testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
69/2011.Kt számú
Rendőrségi jármű fejújítás támogatása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150,000-Ft összeggel
támogatja a Kalocsai Rendőrkapitányság működését Hajóson szolgálatot
teljesítő járőr kocsi felújítása céljából.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Missziója kéri a
további működésükhöz szükséges hozzájárulását a testületnek. Hajóson 7 gondozott, otthonukban
történő ellátását végzik. Javaslom, járuljunk hozzá a további működésükhöz.
A Képviselő-testület egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta az előterjesztést.
Mayer Ferenc: a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása küldte el a Társulási Megállapodás
módosítását, elfogadásra javaslom az előterjesztést. (Írásos előterjesztés mellékelve: 6. sz.
melléklet)
- 1. sz. módosítás: A mozgókönyvtári feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok
- 2. sz. módosítás: Mikro-társulások által ellátott szolgáltatások Javaslom a módosítás
elfogadását.
A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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70/2011.Kt számú
Társulási megállapodás módosítása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kalocsa Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását elfogadja, döntésében
a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása 38/2011 (XI.23) sz. KTT határozatát
megerősíti.

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Előző testületi ülésen az Orbán Nap és a városi rendezvények
szervezésével kapcsolatban került tárgyalásra a Rendezvény Előkészítő Bizottság szerepe,
javaslom, határozatban döntsön a testület a Bizottság megalakulásáról. A bizottság elnökének
Mayer Edina képviselőt, tagjainak Alföldi Albert és Beck Ottó képviselőt javaslom.
A képviselő testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta
71/2011.Kt számú
Rendezvény Előkészítő Bizottság választása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 1990. évi
LXV. törvény 22. §. (1) bekezdése valamint Hajós Város Képviselőtestületének 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 képviselő és Beck
Ottó képviselők.
A bizottság feladatai: a városi rendezvények /Orbán Napi Borünnep ,
Város Napja , egyéb/ program tervezetének előzetes véleményezése,
kapcsolattartás a rendezvényszervezővel.
A bizottság megbízatása 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tart.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: azonnal

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy december 7-én
rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület. A zárt ülés összehívására azért került sor, mert
az önkormányzati vagyonnal kapcsolatban döntésekről zárt módon joga van ülésezni a testületnek.
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A megyei Önkormányzat átalakításával kapcsolatos várható törvényi változások, melyek a
vagyonukat is érintő szerkezeti változásokat jelent. Ennek hatására terjesztettem elő a kastély
tulajdonjogára való igényünk előterjesztését a szükséges hivatalokhoz. A testület egyhangúan
támogatta a javaslatot, így benyújtásra került a Kormányhivatal és az állami képviselet és
vagyonkezelő felé. A megyei Önkormányzat pénteki ülésén tárgyalta előterjesztésünket, és
hozzájárulását adja a tulajdonjog átruházásához. A zárt ülésen került tárgyalásra a 0113/8 hrsz-ú 15
hektáros gyep terület vételére érkezett kérelem, melyre 100.000,-Ft/ha ajánlatot tettek. Az ajánlatot
a testület nem tartotta előnyösnek, így elutasításra került.
Miután több hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, és az ülést
bezárta.
Kmft.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző
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