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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszönti a megjelenteket, és a meghívott vendégeket
megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felkéri a jegyzőt a jegyzőkönyv határidőre való
elkészíttetésére és határidőre való továbbítására. Javaslatot tesz a, meghívóban kiküldött
napirendi pont kerüljön megtárgyalásra az ülésen de az Egyebek napirendi pontot IV.
napirendi pontként javasolja megtárgyalni, mivel megérkeztek a meghívott vendégek.
Illés Attila: Az első napirendi pontnál javaslom, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
költségvetésének megtárgyalásával bővüljön a napirendi pont.
A javaslatot a módosításokkal a képviselő-testületek egyhangúan, határozathozatal nélkül
elfogadták.
I. Napirendi pont: Hajós –Miske - Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda,
Bölcsőde 2012. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
II. Napirendi pont: Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2012. évi költségvetés tervezetének tárgyalása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
III. Napirendi pont: Hajós-Miske-Drágszél Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálata
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
IV.Napirendi pont: Egyebek:- Ivóvíz, és csatornaszolgáltatásban bekövetkező
várható változások
- Aktualitások
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
V. Napirendi pont: Hajós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezete
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
I. Napirendi pont
Tárgya:Hajós –Miske - Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde 2012. évi
költségvetésének tárgyalása (Írásos előterjesztés mellékelve: 1. sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
A hajósi képviselő-testület a javaslatot egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet Polgármester: A 2012. évi költségvetés tervezése a
jogszabályi előírásokon, változásokon alapul. A tagintézmények az előkészítési munkákat
külön - külön elvégezték. A normatívák, mutatószámok kiinduló pontot jelentettek a

költségvetés
tervezésében,
természetesen
a
központi
jogszabályváltozások
figyelembevételével. A táblázatok kiküldésre kerültek, melyek képet adnak a Társulás
költségvetésének összetételéről. A létszámok felmérésre kerültek melyek alapján a
normatívák pontos igényléséhez prognosztizálni lehetett az adatokat. A kistérségi
normatíva Miskénél jelentkezik 100%-ban. A bevételi főösszeg: Hajósra vetítve:
75.031.000,-Ft. Miskére: 57.341.000,-Ft. A kiadások tervezésénél a személyi jellegű kiadások
és a munkaadót terhelő járulékai tervezhetőek voltak a meglévő létszámadatok alapján. A
dologi kiadásokba betervezésre kerültek az energia árak, szakmai anyagok kiadásai. A
tervezés a takarékosság figyelembevételével történt. Hajósra vetítve a kiadási főösszeg:
154.788.000,Ft. Miskének: 73.804.000,-Ft. A kiadási szükséglethez képest Hajósnál 51,5 %os míg Miskénél 22,3%-os hiány mutatkozik, mely finanszírozási igényt adott
önkormányzatnak kell biztosítani. Miskénél már a tavalyi évben megkezdődött a
takarékosság a létszámleépítésekkel, melynek következtében, kedvezőbb hiány arányszám
mutatkozik.
Hajóson januárban, bővített Pénzügyi Bizottsági ülésen megkezdődött a tervezői
munka, több kérdés került megvitatásra, mint például a dolgozókat érintő béren kívüli
juttatások. A béren kívüli juttatások éves Cafetéria kerete 2012. évben nem haladhatja meg
a bruttó 200.000.-Ft-ot. A Hajóson dolgozó közalkalmazottak és az egyéb bérrendszer alá
tartozó dolgozók részére bruttó150.000,-Ft, Miskén dolgozóknak bruttó 131.000,-Ft. került
betervezésre. A dolgozókat, igyekszünk a nehéz gazdasági helyzetben is béren kívüli
juttatásban részesíteni. Külön táblázat mutatja az intézmények kiadásait. A társult
tagintézmények költségvetése részét képezi az Önkormányzatok költségvetéseinek,
melyek alapján kialakítható az 2012. évi önkormányzati költségvetés, mely számok az
évközi munka irányát adják meg.
Illés Attila Ádám Polgármester: A társulás létrehozása a mai napig jó döntése volt a három
településnek. Hajós számára a várossá válás óta megszűnt a kistérségi normatív
támogatás, de számos pályázatban nyílt lehetősége forráshoz jutnia. A három település
felelősen végzi munkáját a társuláson belül. Hiány mutatkozik Miske részéről is. A tavalyi
év első felében sajnos nehéz helyzetbe került önkormányzatunk, az év második felére
azonban stabilizálni tudtuk a pénzügyi nehézségeket, rendeztük pénzügyi
kintlévőségeinket. A költségvetés számai mutatják az intézményeink működését. A
normatívák, és a gyermekek száma jelentősen csökken az évek múlásával. Az előző
években lépéseket tettünk a hiány csökkentésére, a gyermekek létszámához igazítottuk az
intézményi létszámokat. Számos területen közmunkások végzik a munkát. A cafatéria
költségeit a tavalyi évben visszavontuk, azonban az idei évben ismét betervezésre került.
A közoktatási feladatokat felelősségteljes ellátásához szükségesen a megadott számok,
melyet megvalósíthatónak látok.
Mácsai István Polgármester: Kollégáimtól elhangzottak a számszaki adatok, melyek
bemutatják a társult intézmény működéséhez szükséges összegeket. Az iskolák
költségvetésében évről évre kevesebb az állami támogatás, a gyermekek száma is
rohamosan csökken. Az előterjesztett költségvetést reálisnak tartom, elfogadásra javaslom.

Alföldi Albert: Nem szeretném megismételni az előzőekben elhangzottakat. A hajósi
iskolában felelős munka folyik. Társulás most ért el abba a szakaszba, hogy megtölthető
tartalommal, szakmaisággal. Köszönöm az Önkormányzatnak is az intézmény
zökkenőmentes működését.
Illés Attila Ádámné: Az előző évi hiányt sikerült csökkenteni, a képviselő-testület lehetővé
tette a működés fenntartását. A túlórák száma is kevesebb lett, nyugdíjba vonultak helyére
nem vettünk fel új dolgozókat. A túlórák összegét egy hajósi tanár átjárása emeli meg.
Köszönöm a Képviselő-testületnek az intézmény zökkenőmentes működésének
biztosítását.
Fetterné Bakos Ágnes: A kollégáimhoz hasonlóan és is szeretném megköszönni az
Önkormányzat támogatását, hiszen a jövő nemzedékét neveljük. Működésünk során a
takarékosságra törekszünk.
Bikaliné Koligyer Ilona: A cafatéria keret 30%-os járulékterhét nem látom a táblázatban. Az
iskolás tankönyvek ingyenesek minden gyermek számára Hajóson?
Bercsényi Jánosné: A cafatéria járulék terhei a társadalombiztosítási járulék sorban van
betervezve. Hajóson csak a rászorulók részére ingyenes a tankönyv.
Vikker József: Nagy változások várhatóak a közoktatásban. Egy teljesen új rendszer
bevezetését tervezi az állam. Bár a településeknek lehetősége lesz dönteni a
működtetésről. Sokat kell majd erről gondolkodnunk, sok feladat vár ránk az idei évben.
A költségvetést elfogadásra javaslom.
Illés Attila Ádám Polgármester: Az idei tanév végén szembesülünk a közoktatásban
várható változásokkal. A társulásnak együttesen kell megtárgyalni és döntést hozni majd a
közoktatási intézményeink működtetéséről és a munkahelyek megtartásáról.
Kohl Ferenc: A dologi kiadások részletes bemutatásáról táblázat készült e?
Bercsényi Jánosné: Igen, elektronikusan átküldjük majd.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet-polgármester: Az idei évben is a települések megtesznek
mindent a finanszírozási hiány csökkentésére. Az év folyamán jelentős változások
várhatóak még, célja a társulásnak, hogy a gyermekek oktatása helyben, zökkenőmentesen
biztosítva legyen. Úgy látom, a társulás tagjai elfogadhatónak, reálisnak tartja a keret
számokat. Elfogadásra javaslom a Hajós-Miske-Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda,
Bölcsőde 2012. évi költségvetés tervezetét.
A hajósi képviselő-testület a előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Miskei képviselő-testület és Drágszéli képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan
elfogadta és azonos tartalommal határozatot hozott,mely határozatot jegyzőkönyvükben
rögzítenek.

2/2012.Kt számú
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajós-MiskeDrágszél Társult Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012. évi
költségvetése tervezetét jóváhagyja. Megbízza Hajós Város jegyzőjét
hogy ez alapján a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: folyamatos
II. Napirendi pont
Tárgya: Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
költségvetés tervezetének tárgyalása (Írásos előterjesztés mellékelve: 2. sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: Az előzőekben jóváhagyott napirendi
pont változások szerint haladva szeretném elfogadásra előterjeszteni a Hajós Környéki
Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetését. A Szolgálatnál a
bevételi részen a települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai az általános
alapszolgáltatási feladatok ellátására (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) került
betervezésre, valamint a kistérségi normatíva – gyermekjóléti támogatás. Kiadási oldalon 3
fő alkalmazott személyi juttatásai és minimális dologi kiadás került betervezésre. A
kiadási és bevételi főösszeg: 7.023.000,-Ft.

A hajósi képviselő-testület a előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Miskei képviselő-testület és Drágszéli képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan
elfogadta és azonos tartalommal határozatot hozott, mely határozatot jegyzőkönyvükben
rögzítenek.
3/2012.Kt számú
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajóskörnyéki
Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
költségvetése tervezetét jóváhagyja. Megbízza Hajós Város jegyzőjét
hogy ez alapján a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: folyamatos

III. Napirendi pont
Tárgya: Hajós-Miske-Drágszél Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata (Írásos előterjesztés mellékelve: 3. sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: A legutóbbi együttes ülésen felkértük a
jegyző Urakat, Hajós-Miske-Drágszél Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára. Az elkészült módosított megállapodásban, a
4,5,9,10,11 és 13 pontjában történt szerkezeti változás. A változtatások nem jelentősek, de
szükségessé váltak.
Mayer Ferenc: A tavaly november végén összeült együttes ülésen döntöttünk a december
31-ig történő társulási megállapodás felülvizsgálatáról. Mivel várható volt a januári
együttes ülés összehívása a költségvetés elfogadására, úgy gondoltuk kollégámmal, hogy
felesleges külön ezért egy ülést összehívni.
Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: Egyetlen kérdésem lenne a 11. pontban
lévő változtatással kapcsolatban:
11./ A költségvetés elfogadásakor megállapított kiadási főösszeg és állami normatív
hozzájárulás közötti különbözetet a társulásban résztvevő önkormányzatok saját
költségvetésükből történő hozzájárulással fedezik a beíratott gyerekek és ellátott feladatok
arányában. A hozzájárulást Miske és Drágszél önkormányzatai arányos részletekben
fizetik meg székhely önkormányzatnak a intézmény éves költségvetésében ütemezett
összegben.
Szeretném ha a az „arányos rész” helyett 12 havi egyenlő részletben legyen megadva
valamint ha határidő is szerepelne : minden hónap utolsó napja.
Dr.Serfőző Csaba: Az arányos részletekben mód alapján történt a kifizetés, nem javaslom a
módosítást, mivel problémát jelentene abban az esetben, ha nem tud fizetni az
Önkormányzat. A mai gazdasági helyzetben ez előfordulhat.
Alföldi Albert: Nem fogadható el, két módosításnak szerepelnie kell. Hajós nem adhat
kamatmentes kölcsönt, későbbi fizetés esetén.
Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: Egyetértek, az arányos kifejezés nem
tükrözi pontosan a fizetés módját és ütemezését.
Dr.Serfőző Csaba: A létrehozott Társulással Hajós vállalta a gesztor szerepét, mellyel
vállalta a társulás zökkenőmentes működésének biztosítását.

Alföldi Albert: A hajósi Önkormányzat maximálisan eleget tett minden, a társulással
szemben fennálló kritériumoknak.
Vikker József: Én is javaslom a 12 havi egyenlő rész és a határidő pontosítását. A tavalyi
évben egyetlen szerencse az volt, hogy nem kellett hitelt felvennie Önkormányzatunknak.
Illés Attila: Miske-Drágszél Önkormányzatok helyt álltak és erejükhöz mérten egyenlítette
ki kötelezettségeiket. Az előző ülésen is elmondtam, ha Hajósnak hitel felvételére lett
volna szüksége a két Önkormányzat minden felmerülő költséget megtérített volna. Nem
szabad elfelejteni, hogy a beruházások területén szinte a legtöbb társulás által pályázhatott
lehetőséggel Hajós élt. Részünkről bekerülhet a kért módosítás.
Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: Viták előfordulhatnak egy társulásban,
vannak
események,
amelyek
nehéz
helyzetet
generálhatnak
valamennyi
önkormányzatnál. A társulás eddig is meg tudta beszélni a felmerülő problémákat,
remélem a jövőben is így lesz. Javaslom, a két módosítással - „arányos rész” helyett 12
havi egyenlő részletben illetve határidő is legyen megadva: minden hónap utolsó napja –
a Hajós-Miske-Drágszél Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás
módosításának elfogadását.
A hajósi képviselő-testület a előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Miskei képviselő-testület és Drágszéli képviselő-testület a előterjesztést egyhangúan
elfogadta és azonos tartalommal határozatot hozott (mely határozatot jegyzőkönyvükben
rögzítenek).
4/2012.Kt számú
Módosított társulási megállapodás
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi társulási
megállapodást elfogadja:
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyfelől Hajós Város Önkormányzata /Hajós, Rákóczi u. 12./
képviseli Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester,
másfelől Miske Község Önkormányzata /Miske, Fő u. 18./,képviseli Illés
Attila polgármester,
továbbá Drágszél Község Önkormányzata /Drágszél, Kossuth u. 18./,
képviseli Mácsai István polgármester között
a Hajós-Miske-Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde közös
fenntartására irányuló társulás létrehozásáról és működtetéséről, az alulírott
napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./ Az önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló módosított
1997. évi CXXXV. tv. rendelkezéseinek eleget téve az általuk 2007. május 21.
napján kötött társulási megállapodást felülvizsgálták, azt módosítják és a
továbbiakban a jelen megállapodás alapján működnek együtt.
2./ A felek megállapodnak abban, hogy a közoktatási, nevelési és bölcsődei
ellátott feladatok hatékonyabb és célszerűbb ellátása érdekében
az intézmény közös fenntartására, működtetésére és finanszírozására az
1990. évi LXV. tv. 41.§ (1), valamint az 1997. évi CXXXV. tv. 8.§ (1) bekezdése
alapján 2007. augusztus l. napjától határozatlan időre társulást hoznak létre.
3./
A
társulás
neve:
Hajós-Miske-Drágszél
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás
A társulás székhelye: Hajós, Rákóczi u. 12.
A társulás tagjai: Hajós Város Képviselő-testülete
Miske Község Képviselő-testülete
Drágszél Község Képviselő-testülete
A társulás működési területe: Hajós Város, Miske Község és Drágszél
Község közigazgatási területe.
4./ A társulás által közösen fenntartott intézmény megnevezése:
Hajós-Miske-Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Tevékenységi köre: a társult települési önkormányzatok közigazgatási
területén a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv-ben meghatározottak
szerint az általános
iskolai oktatás, óvodai nevelés /Hajóson bölcsőde is/ feladat ellátására
terjed ki.
Jogelőd intézmények:
Hajós közigazgatási területén működő:
Általános Iskola és iskolai könyvtár
Napköziotthonos Óvoda /óvodán belül működik egy bölcsődei csoport/
Miske közigazgatási területén működő:
Tóth Menyhért Általános Iskola és Óvoda
Az intézmény által ellátandó feladatokat, tevékenységi és ellátási körét e
megállapodás mellékletét képező Alapító Okirat tartalmazza.
5./ A társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a közös fenntartással
kapcsolatos feladat- és hatásköröket a székhely szerinti település, azaz Hajós
Város Önkormányzata látja el.
Hajós Város Képviselő-testületének döntése előtt a másik két
község képviselő-testületének véleményét ki kell kérni a társulással
fenntartott intézmény vezetője /továbbiakban: igazgató/ kinevezése és
felmentése esetén.
A miskei tagintézmény vezetője az intézmény igazgatójának általános
helyettese, akit az igazgató bíz meg. A miskei tagintézmény
munkavállalóinak kinevezéséhez, felmentéséhez előzetesen a tagintézmény
vezető írásos véleményét ki kell kérni.

Egyéb vezetői szintek: igazgató-helyettes a hajósi általános iskolában,
tagintézmény vezető helyettes a miskei tagintézményben, intézményegység
vezető Hajóson, aki az óvodai intézményegységek szakmai vezetője.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Hajós város
polgármestere gyakorolja Miske és Drágszél községek polgármestere
véleményének előzetes kikérésével.
A társulással kapcsolatos döntésekről ( költségvetést nem érintő) a miskei és
drágszéli képviselő-testületet - a település polgármestere útján – írásban
tájékoztatni kell.
A polgármesterek évente a költségvetési beszámolóban beszámolnak a
képviselő-testületüknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a
társulási cél megvalósulásáról.
A képviselő-testületek minden év május 31-ig saját településükre
vonatkozóan felülvizsgálják a gyermeklétszám függvényében a
tanulócsoportok számát, az intézmény munkavállalóinak létszámát,
valamint a vezetők és vezetői szintek számát.
Az intézményvezető, akadályoztatása esetén az általános helyettese minden
év augusztus 31-ig szakmai beszámoló benyújtásával ad tájékoztatást az
elmúlt tanév munkájáról a képviselő-testületeknek.
6./ Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatainak
ellátásához szükséges pénz- ügyi fedezet a székhely szerinti
önkormányzat költségvetésében jelenik meg teljes bevételi
és kiadási
előirányzataival.
7./ A normatív állami hozzájárulásokat Hajós Város Önkormányzata igényli
és számolja el az állami költségvetés szervei felé.
8./ Az intézmény költségvetésének bevételi oldalát a normatív állami
támogatás, az intézményi bevételek és a társult önkormányzatok által
biztosított hozzájárulás képezi.
9./ A társulás működésének költségeit megfelelő arányban a társuló
önkormányzatok fedezik, az alábbiak szerint:
- Hajós Város önkormányzatát terheli:
az óvodai nevelésből, továbbá az általános iskolai (alapfokú) oktatásból
adódó és a feladathoz arányosan kapcsolódó hajósi lakóhelyű óvodásokra és
a hajósi lakóhelyű tanulókra eső működési költségek csökkentve a normatív
állami támogatással és intézményi bevétellel, továbbá a hajósi bölcsődésekre
jutó összes költség,
- Miske község önkormányzatát terheli:
az óvodai nevelésből, továbbá az általános iskolai (alapfokú) oktatásból
adódó és a feladathoz arányosan kapcsolódó miskei lakóhelyű óvodásokra
és a miskei lakóhelyű tanulókra eső működési költségek csökkentve a
normatív állami támogatással és intézményi bevétellel,
- Drágszél község önkormányzatát terheli:
az óvodai nevelésből, továbbá az általános iskolai (alapfokú) oktatásból
adódó és a feladathoz arányosan kapcsolódó drágszéli lakóhelyű

óvodásokra
és
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lakóhelyű
drágszéli
tanulókra
eső
működési költségek, csökkentve a normatív állami támogatással és az
intézményi bevétellel.
10./ A társult önkormányzatok együttesen kötelesek a közösen fenntartott
intézmény működését biztosítani, és az intézmény fenntartásához
megállapított arányos hozzájárulást fizetni.
A hozzájárulás konkrét mértékét az intézmény éves költségvetése
megállapítása során a 9./ pontban foglaltak figyelembe vételével állapítják
meg.
Az intézmény költségvetésének tervezetét vezetői értekezleten minden év
január 31-ig (polgármesterek, jegyzők, igazgató, tagintézmény vezető,
intézményegység vezető, gazdálkodási előadó) kell előzetesen egyeztetni a
képviselő-testületekhez történő benyújtás előtt, amit a székhely szerinti
település polgármestere hív össze.
Az intézmény költségvetését a képviselő-testületek együttes ülésen fogadják
el minden év február 15–ig. Az együttes ülést a gesztor település
polgármestere hívja össze.
11./Az állami normatív hozzájáruláson felüli költségek számítását, valamint
a tételes elszámolást az éves beszámoló elkészítését követően minden év
május 31-ig kell pénzügyileg rendezni.
A költségvetés elfogadásakor megállapított kiadási főösszeg és állami
normatív hozzájárulás közötti különbözetet a társulásban résztvevő
önkormányzatok saját költségvetésükből történő hozzájárulással fedezik
a beíratott gyerekek és ellátott feladatok arányában.
A hozzájárulást Miske és Drágszél önkormányzatai 12 havi egyenlő
részletekben fizetik meg a székhely önkormányzatnak.
Pótlólagos hozzájárulást a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
együttes ülésen hozott egybehangzó döntése állapítja meg.
12./ A beruházások költségeit, karbantartási és felújítási kiadásokat a
tulajdonos önkormányzatok viselik a tulajdonukat képező ingatlan és tárgyi
eszköz vonatkozásában.
13./ A társulás tagjai az intézmény költségvetési beszámolóját együttes
ülésen fogadják el minden év április 30-ig. Az éves zárszámadáskor
célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a társulás működését. E
célból az éves zárszámadáson kívüli eseti ellenőrzést is végezhetnek a
polgármestereik, illetve megbízottjuk vagy bizottságaik útján. Hajós Város
jegyzője útján ellenőrzést gyakorolnak az intézmény, Miske és Drágszél
községek körjegyzője útján a Tóth Menyhért Tagintézmény törvényes
működése felett.
14./ A társulás megszűntetését, a társulási szerződés módosítását vagy
felmondását a társulás bármely tagja kezdeményezheti. A társulás tagjai a
megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, vagy a társulási szerződés
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül

döntenek. A fenti döntések esetében a képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.
15./ A társulást felmondani tanéven kívüli, július 1. - augusztus 15. közötti
hatállyal lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a
képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a
másik taggal közölni.
16./ A társuláshoz csatlakozni valamennyi tag képviselő-testület előzetes
hozzájárulása esetén lehet. A társulás tagja kezdeményezheti másik tag
kizárását, ha az a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti. A kizáráshoz
valamennyi – kivéve a kizárandó tag - képviselő-testület előzetes
hozzájárulása szükséges. Kizárás esetén 60 napon belül el kell számolni a
társulási hozzájárulással.
17./ A társulás megszűnik
- ha mindhárom tag elhatározta a társulás megszüntetését,
- a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.
18./ A társult önkormányzatok társulással kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátásával Hajós Város Jegyzőjét bízzák meg.
19 ./ Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. és a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. tv.
rendelkezései megfelelően az irányadók.
A megállapodásból eredő vitás kérdések eldöntésére a felek a Kalocsai
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Egyben Hajós Nagyközség Képviselő Testületének 45/2007. számú
határozata hatályát veszti.

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kohl Ferenc: Ha az iskolánkban belső ellenőrzést szeretnénk, a gesztornak kell
beleegyeznie és elrendelnie az ellenőrzést? Testületi ülésünkön ezt a választ kaptam.
Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: Kalocsai kistérségen keresztül történik
intézményeink belső ellenőrzése. Minden év november 15-ig kell a belső ellenőrzési tervet
meghatározni és előterjeszteni a kistérséghez. A kistérség a városokban így Hajóson is egy
külsős vállalkozóval végeztette el az ellenőrzést, a tavalyi évben az iskolák ellenőrzése
történt.
Alföldi Albert: Tavaly ősszel volt az ellenőrzés az iskolában az erről készített
jegyzőkönyvből kapott a társulás minden tagja.
Illés Attila Ádámné: A tavalyi évben háromszor volt ellenőrzés iskolánkban.

Illés Attila Ádám: A decemberi testületi ülésen nem az hangzott el, hogy a gesztor
engedélye szükséges az ellenőrzéshez. Ha külön szeretnénk belső ellenőrzést a kistérségi
ellenőrzésen felül, azt a testület költségvetésének terhére tehetjük meg.
Az ülésen megjelent Dr.Pakuts Jutka háziorvos és szót kért.
Dr.Pakuts Jutka: Köszöntöm a tisztelt képviselőket. Szeretném felhívni a testület figyelmét
az egyedülálló idős emberek nappali ellátásának megoldására. Nagy szükség lenne egy
esetleges nappali napközis otthon vagy egy idősek otthona létesítésére. A mai gazdasági
helyzetben tudom, hogy nagy kérésnek hangzik, de nagyon sok embert érint ez a
probléma. Kérem, a testület foglalkozzon ezzel a problémával és amennyiben lehetőség
nyílik, ilyen irányú pályázat benyújtására tegyék meg, egyre több idős egyedül élő
betegnek kerül kiszolgáltatott helyzetbe.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszönjük, hogy rávilágított a problémára.
Dr. Pakuts Jutka: Még egy kérésem lenne, szó esett már az idősebb lakosok helyben
történő vérvételére és laborba történő eljuttatására. Ütemterv alapján történne, ha a hivatal
megoldaná a szállítást.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Természetesen megoldható, a részleteket átbeszéljük
még.
IV.Napirendi pont: Egyebek:- Ivóvíz, és csatornaszolgáltatásban bekövetkező
várható változások
- Aktualitások
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az egyebek napirendi pontban az ivóvíz, és csatornaszolgáltatásban bekövetkező várható változásokkal kapcsolatban érkezett Komlósi György a
Kőrösvíz Kft. ügyvezető igazgatója.
Komlósi György: Köszöntöm megjelenteket, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom
a testületnek az ivóvíz, és csatornaszolgáltatásban bekövetkező várható változásokkal
kapcsolatos lehetőségeket. A tavalyi év végén fogadta el a kormány az ivóvíz és
csatornaszolgáltatással kapcsolatos törvényjavaslatot. Az 1993-as szétválást követően 30
vízmű vállalat működött Magyarországon, jelenleg 400 szolgáltató működik. A törvény
előírja, hogy egy kevesebb szolgáltatóból álló, egységes szolgáltatók működjenek. Vízügyi
szolgáltatás akkreditációjához minimum 150.000 lakos egyenérték szükséges. Ezt a törvény 3
lépcsőben vezeti be.

1 lépcső: 50.000
2. lépcső: 100.000
3. lépcső: 150.000 akreditáció lakos értékkel lehet szolgáltatni
Ha a Kőrösvíz Kft-hez csatlakozik Soltvadkert, Kecel és Hajós önálló szolgáltató, akkor
együtt eléri a szükséges mérőszámot. Amennyiben 2013. május végéig nem csatlakozik a
település egy üzemeltetési szervhez sem, akkor az állam jelöl ki szolgáltatót. A Kőrösvíz Kft.
alacsonyabb árakkal dolgozik, mint a környék nagyobb üzemeltetői. Hajós esetleges
belépésével a dolgozókra igényt tartunk. 2014 év végéig két tulajdoni hányadot kell szerezni.
Az Önkormányzatnak a Kft-re kell bízni a vagyona működtetését, de a vagyon Hajósé
marad. A vagyon üzemeltetése történhet:
- koncepciós üzemeltetés
- vagyon üzemeltetésre adásával
- bérüzemeltetéssel.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszönjük a tájékoztatást. Sok a bizonytalanság és sok
feladat vár ránk, természetesen meghallgatunk további lehetőségeket is.
Alföldi Albert: Köszönjük a tájékoztatót. Sajnos egy nagy vagyont elvesztését látom, a
törvényi változtatással.
Vikker József: Merre fog terjeszkedni a Kőrösvíz Kft. a nagyobb akkreditáció elérésére a
következő lépésként?
Komlósi György: Dél - Bács Megye összefogásával valósítható meg a következő lépés.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Át kell gondolni a lehetőségeket. Nemcsak a vagyon
miatt aggódom, de a dolgozók, valamint a várható díjak miatt is. A legkedvezőbb
megoldást kell választanunk. A következő ülésünkre a Kalocsavíz Kft. ügyvezető
igazgatója Szigeti Attila tart tájékoztatást a testületnek.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A következő feladata a képviselő-testületnek a 2012. évi
Orbán Napi Borünnep szervezésével kapcsolatos. Előző testületi ülésünkön bemutatást
kaptunk a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet elképzeléseiről. A
kiküldött anyag alapján (Írásos előterjesztés mellékelve: 4. sz. melléklet) már
számszerűsítve is bemutatják az elképzeléseiket. A 3 naposra tervezett rendezvény
összköltsége: 5.080.000,-Ft., melyből az önkormányzattól kért támogatás 3 millió forint.

Marton Balázs: A tavaly év végi testületi ülésen hozott döntés alapján munkatársaimmal
megkezdtük a tervezési munkákat, programok összeállítását. A bizottságtól sok segítséget
kaptunk. A tervezés során igyekeztünk olyan programokat összeállítani melyek garanciát
jelentenek a következő évre színvonalukkal. A költségek az Önkormányzat által beadott
leader pályázattal módosulhatnak. A teljes költség: 5.080.000,-Ft. mely költségekhez, ha
nem nyer a pályázata az Önkormányzatnak 3 millió forint támogatás válik szükségessé.
Alföldi Albert: Nem mindennapi számunkra, hogy február 6-án már teljes Orbán Napi
programot tartunk a kezünkben. A 3 millió forintot soknak tartom, nem támogatom.
Vikker József: A programok már lefixáltak? Mi történik, ha a bevételek kevesebbek lesznek
a tervezettnél?
Marton Balázs: A TDM szervezet nonprofit társaság, a célja a turisztikai attrakciók mint
például az Orbán Nap szervezése. A térség legnagyobb eseményének tartjuk ezt a
rendezvényt, hosszabb távra tervezünk, célunk a rendezvény egyre sikeresebbé tétele. A
színvonal megfelelő szintű elérése teszi indokolttá a magas költségeket. A fellépő
zenekarokkal az időpont lekötése szóbeli megegyezéssel történt. A bevétellel kapcsolatban
vállalni kell az esetleges módosulást, az elmúlt évek szervezőivel tárgyalva terveztük.
Alföldi Albert: Nem látok húzó elemet, a magas összeghez képest. Ár-érték arány nem
megfelelő.
Marton Balázs: Arra törekedtünk, hogy a turisztikai célokat tartsuk szem előtt, ez a
rendezvény egy adott célterület érdeklődését vonzza.
Balaton László: Az elmúlt években is közel 1 millió forintot költöttünk a rendezvényre, ha
a Leader pályázata sikeres nem sokkal kell többet fizetnünk, és egy színvonalas
rendezvény kerül megrendezésre.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A tervezett programok sokszínűek, azonban a
megállapodás tervezett 3. pontjában lévő: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli
hozzájárulás megfizetését Rendezvényszervező részére jelen szerződés mindkét fél általi
aláírását követő 30 napon belül kérik megfizetésre? Ha a rendezvény kevesebb összegből
valósul meg, a fennmaradó összeggel mi történik? A helyi vállalkozók bevonását is
fontosnak tartom.
Vikker József: Ha nem a szerződéskötést követő 30 napon belül fizetnénk, hanem
ütemezve?
Marton Balázs: Szeretnék sorba válaszolni a kérdésekre:

-A kulturális könnyűzenei programok mindenkinek más értéket jelentenek. Az ismert
celebeket a városnapokra szokták meghívni.
- Amennyiben a rendezési költség kevesebb lesz, a fennmaradó összeg az Önkormányzat
TDM tagdíjába lesz jóváírva.
-A helyi vállalkozókkal jó viszonyt ápol a TDM, az ő érdekeik szem előtt tartása a
rendezvény minden területén az egyik legfontosabb feladat. A leader-es pályázat
természetesen módosítja a szerződést, de várni az eredményre nem lehet. Utólag
módosítható a megállapodás.
- A fizetés ütemezésére természetesen lehetőség van.
Mayer Edina: Soknak tartom az összeget, látok a programban elemeket, amelyekkel
csökkenthetők a költségek.
Szabó Zsolt: Én is a költségek csökkentését javaslom.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az összeg valóban magas, javaslom pénteken üljünk
össze egy kibővített ülésen és hozzunk döntést a kérdésben. Tovább nem szabad húzni az
időt.
A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.
II. Napirendi pont
Tárgya: Hajós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezete (Írásos előterjesztés
mellékelve: 5. sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A 2012. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük
a jogszabályi előírásokat, változásokat Az együttes ülésen már érintettük a 2012. évi
költségvetést, a társult közoktatási intézmények költségvetésének elfogadásával, hiszen
részét képezi a költségvetésnek. A tervezés során először a bevételi forrásainkat
számszerűsítettük, majd ennek ismeretében rangsoroltuk a feladatokat és határoztuk meg
a kiadási szükségleteket. Az összesített önkormányzat 2012. évi várható bevételeinek és
kiadási főösszege: 461.652.000-Ft
Mely bevételi forrásaink a következők
-Működési bevételek jogcímen: 198.699.000,- Ft
Ezeket a bevételeket jogszabályi előírások, helyi rendeletek, megállapodások, bérleti
szerződések és tapasztalati adatok alapján vettük számításba.
-Működési támogatások címén 183.000.000-Ft

Ebből:
-a normatív hozzájárulások:144.541.000.-Ft
- normatív kötött felhasználású támogatásként 38.459.000,- Ft. lett betervezve.
-Egyéb működési bevételek:
Támogatásértékű működési bevételek között tervezhető a társadalombiztosítási
támogatás, és a munkaerő piaci alapból átvett közfoglalkoztatás támogatása. Az
egészségügyi feladatok ellátása, valamint a Kalocsa kistérségtől átvett pénzeszköz
9.218.000,-Ft, is itt kerül betervezésre, ebből gyermekjóléti támogatásként 731.000,-Ft,
valamint közoktatási támogatásként 8.487.000,-Ft. A nemzetiségi önkormányzatok (német)
általános működési támogatása évi 214.000,-Ft. Miske és Drágszél önkormányzatától
társulási kiegészítésként 16.463.000,-Ft. lett betervezve.
Felhalmozási bevételként terveztük 11.688.000,-Ft-ot a már megnyert pályázat alapján.
Ez: - óvoda nyílászáró cseréje és fűtés átalakítása, valamint egészségház nyílászáró
cseréje.
Előző évi pénzmaradványunk összege 36.172.000-Ft.
Az önkormányzat kiadásai:
Működési kiadások 406.274.000,-Ft:
A működési kiadásokon belül az alábbi kiemelt előirányzatokat kerültek betervezésre:
-Személyi juttatások
218.396.000,-Ft
- Munkaadót terhelő járulékok
61.839.000,-Ft
- Dologi kiadások
87.981.000,-Ft
- Pénzeszköz átadásokat egyéb támogatások
38.058.000,-Ft
Felhalmozási kiadásokra 19.250.000-Ft-ot
Költségvetési tartalékként: 36.128.000,- Ft-ot tervezhettünk, ebből
3.000.000,Ft. került lekötésre városi rendezvények megtartására.

céltartalékként

Mayer Ferenc: Az idei év költségvetési tervezésénél még sok változás várható. A
jogszabályi előírások szerint el kell majd különíteni a Polgármesteri Hivatal (ahol csak az
igazgatási kiadások szerepelhetnek) és az Önkormányzat (ahol a pályázatok,
beruházások…) költségvetését. Alkalmazkodnunk kell majd a jogszabályi előírásokhoz.
Vikker József: A költségvetés tervezetet a már megtárgyalt adatokat, terveket tükrözi.
Biztonságos működést biztosít a településnek. Elfogadásra javaslom.

Estók Mihályné: A 2012. évi költségvetés tervezetet elfogadásra javaslom.
A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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2012. évi költségvetés tervezete
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi
önkormányzati és intézményi költségvetési tervezeteket jóváhagyja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre készítse el a
rendelet tervezetet.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző és Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester
Határidő: 2011. február 15.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Magyar Zarándokút mozgalom egy új állomásához
érkezett. Hamarosan terepbejárás várható, amellyel véglegesítik Hajós alternatív
útvonalát. A bejárás március-április hónapban várható. Február 3-án tartottak
tanácskozást, melyen Balaton László alpolgármester és Vikker József képviselő vett részt.
Felkérem Balaton Lászlót, hogy tájékoztasson az ott elhangzottakról.
Balaton László: A magyar zarándokút egy önálló turisztikai attrakció. Az Ország középső
területei számára kiemelt pályázati lehetőség nyílik 95%-os támogatottsággal, április elejei
határidővel. A pályázat az önkormányzati és egyházi tulajdonú épületek zarándok házzá
alakítását támogatja. A Plebánia épületben esetleges zarándokszállás kialakítása az emeleti
részen, kivitelezhető lehetőségnek tartjuk. A követelmény 30 fős befogadó képességgel
kell rendelkezni. Internet elérhetőség/közösségi hely kialakításával, nagyobb eséllyel
pályázhatunk. Az atya támogatja a terveinket. Lehetőség van továbbá, egy
zarándoksétány kialakítására is a zarándokutak mentén, magyar őshonos gyümölcsfák
telepítésével. 2012. március 30-án az alternatív szakaszon indul a magyar zarándokút, ahol
a köztársasági elnök felesége is részt venne, és Hajóson szeretne megszállni.
Alföldi Albert: Nagy dolognak tartom, hogy részesévé válik Hajós egy ilyen nívós
mozgalomnak.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Török Ferenc Kalocsa Polgármestere jutatta el a
csapadékvíz elvezetés javítására 14 település összefogásával beadott DAOP-os pályázatra

érkezett levelet a DARFÜ-től, melyben tájékoztatják a pályázót, hogy a pályázat megfelelt
a tartalmi követelményeknek, de a rendelkezésre álló keret kimerült, így a pályázat
tartalék listára került.
-Január 5-én Stadler Ferenc a Művelődési Ház működtetésével kapcsolatos bérleti
szerződését felmondta. Felmondási idő 6 hónap, ha azonban igény van előbb is átadja a
Művelődési Házat. Gondolkodnunk kell a további lehetőségekről. A mai napon ajánlatott
tett Stadler Ferenc a Művelődési Házban lévő, saját tulajdonú eszközök eladására melyek
1.780.000,-Ft. értéket képviselnek. Javaslom áttekintésre a listát.
-Szeretném megköszönni az Idősek Napja és a Szülőföld Akadémián résztvevőknek a
szereplését, illetve a segítők munkáját.
Mayer Edina: Kóbor kutyák befogásával kapcsolatban sok panasz érkezett. A reggel
befogott kutyákat délutánra elaltatták. Javaslom a testületnek, egy esetleges menhely
kialakítását vagy a kutyák kötelező chippelését.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Sajnos nem tudtuk, hogy a befogadó telep milyen
módon kezeli a kutyákat. A gyepmestert kihívtuk, aki elszállította a befogott kutyákat. Át
kell gondolni a megoldást a problémára.

Miután több hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, és
az ülést bezárta.

Kmft.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

