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Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

3/2012. 

 

            J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Hajós Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.02.10-i  üléséről. 

 

Jelen vannak:   Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

   Alföldi Albert 

Balaton László 

   Beck Ottó 

Mayer Edina Éva 

   Szabó Zsolt 

   Vikker József 

    

Meghívottak:  Mayer Ferenc jegyző 

   

 

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 alábbiak szerint:  

 

I. Napirendi pont: Hunyadi utca útfelújítási megállapodás módosítása  

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

II. Napirendi pont: : 2012. évi Orbán Nap (Írásos előterjesztés mellékelve: 1.sz.melléklet) 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

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

 

I.NAPIRENDI PONT 
 

Tárgya: Hunyadi utca útfelújítási megállapodás módosítása 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A benyújtott Hunyadi utca burkolat felújítása 
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pályázatra megérkezett a hiánypótlás, melyhez két módosításra van szükség az 
alábbiak szerint:  

- pályázatírására az 56/2011.Kt számú határozata alapján megkötött megbízási 
szerződés 4.1 pontját áfa változás miatt kell módosítani: 4,000,000,-Ft + 27 % ÁFA 
összesen 5,080,000,- Ft, amelyből bruttó 1,000,000- Ft összeg a szerződés aláírását 

követő 8 napon belül, előlegként kifizetésre kerül.” 
- A pályázat benyújtásáról szóló határozatban szerepeltetni kell:  

-Projekt címét: Hajós, Hunyadi utca burkolat felújítása 

-A projekt megvalósítási helyszínének pontos címét: 6344 Hajós, Szigeti-fő 

utca (1127/1) Ady Endre utca (1310), Hunyadi János utca(1506). 

-A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számát: Hajós 1127/1 , 1310 , 1506. 

-A pályázati konstrukció számát: DAOP-3.1.1/B-11 

-A projekt összes költségét: 77.531.700,-Ft. + Áfa (20.933.559,-Ft), összesen: 

98.465.259,-Ft. 

-A projekt támogatás szempontjából elszámolható költséget : 98.465259,-Ft. 

-A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összegét : 

9.864.526,-Ft önkormányzati hozzájárulás. 

-A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt 

összeget : 88.618.733,-Ft. 

-Az önrész összegének 2012. évi költségvetésében fejlesztési tartalékában 

való elkülönítését.. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatokat 

hozta: 

 6/2012.Kt számú 

 Hunyadi utca útfelújítási megállapodás módosítása I. 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hunyadi utca 

útburkolat felújítása pályázatírására az 56/2011.Kt számú 

határozata alapján megkötött megbízási szerződés 4.1 pontját 

jogszabályváltozás miatt az alábbiak szerint módosítja: 

„4.1 A Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatokat 

az alábbi ellenszolgáltatás ellenében végzi el: 

 4,000,000,-Ft + 27 % ÁFA összesen 5,080,000,- Ft, amelyből 

bruttó 1,000,000- Ft összeg a szerződés aláírását követő 8 
napon belül, előlegként kifizetésre kerül.” 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 
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 7/2012.Kt számú 

 Hunyadi utca útfelújítási megállapodás módosítása II. 

 

    H A T Á R O Z A T 

  

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Hunyadi utca burkolat felújítása céljára az alábbiak szerint: 

A projekt címe: Hajós, Hunyadi utca burkolat felújítása 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6344 Hajós, 

Szigeti-fő utca (1127/1) Ady Endre utca (1310), Hunyadi János 

utca(1506). 

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi szám: Hajós 

1127/1 , 1310 , 1506. 

A pályázati konstrukció száma: DAOP-3.1.1/B-11 

A projekt összes költsége: 77.531.700,-Ft. + Áfa (20.933.559,-Ft), 

összesen: 98.465.259,-Ft. 

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége : 

98.465259,-Ft. 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész 

összege : 9.864.526,-Ft önkormányzati hozzájárulás. 

A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás 

igényelt összege : 88.618.733,-Ft. 

A Képviselő-testület az önkormányzati önrész összegét 2012. évi 

költségvetésében fejlesztési tartalékában elkülönítetten biztosítja. 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

II. NAPIRENDI PONT 
 
Tárgya: 2012. évi Orbán Nap (Írásos előterjesztés mellékelve: 1.sz.melléklet) 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Döntést kell hoznunk a 2012. évi Orbán Nap 

megrendezésével kapcsolatban. A Turisztikai Desztinációs Menedzsmentet (TDM) l 
előterjesztette elképzeléseit, költségvetését.  

 
Marton Balázs: Az előző testületi ülés óta volt időm gondolkodni az ott elhangzott 
problémákról. Úgy gondolom, ha az Orbán Nap elszámolását követően több bevétel 

marad, a fennmaradó összeget a következő évi Orbán Nap megrendezésére különítenénk 
el.  



5 
 

 
Alföldi Albert: Sokallom a 3 millió forintot. Harminc éve részt veszünk az Orbán Nap 

szervezésében és látjuk már most, hogy több tétel is kivehető, felesleges a programban: -a 
rendezvény arca, hangosítás megoldható lenne kisebb költségvetéssel, a biztonsági 
szolgálatnak sem látom értelmét. A hajósi emberek érdekeit kell figyelembe venni, a 

Borünnep egy családi találkozó.  
 

Beck Ottó: A péntek esti programokkal vannak kétségeim. Nem látom értelmét egyszerre 
két színpadon legyenek műsorok. A Firkin együttes + Jamie Winchester kivenném a 

műsorból. Az összeget sokallom, szervezési díjért nem javaslok ekkora összeget kifizetni. 
A pályázati kiírásban nem szerepelt összeg, melyet a szervezőknek ad az Önkormányzat 
támogatásként. Ha eleve így jelenik meg az összeg, több pályázó lett volna.  

 
Marton Balázs: Az összeállított program minden elemét fontosnak tartom. A biztonsági 

szolgálatot mindenféleképpen szükségesnek tartom, a megjelenő, nem hívott árusokkal 
szemben. A Firkin együttest is fontosnak tartom, a pályázat eleme volt a két húzó név.  

 
Mayer Edina: Sokallom az összeget, a kis színpadot és a rendezvény arcát is én is 
feleslegesnek tartom. A helyszínek megosztását sem tartom jó ötletnek. A főzőverseny 

zsűritagjának járó honoráriumot is sokallom. 
 

Balaton László: Nem sokallom az összeget. Az elmúlt évek szervezőitől az Önkormányzat 
nem kapta meg a hasznot. Én támogatom az előterjesztett rendezvénytervet.  

 
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A hozzájárulás mértékéről kell döntenünk, 
előterjesztem a TDM szervezet megbízását az Orbán Nap megrendezéséhez és a 

3.000.000,-Ft-os önkormányzati   hozzájárulással.  
 

A Képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal az előterjesztést elutasította.  
 
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Hasonló szerződési feltételekkel bruttó 2.500.000,-Ft-os 

támogatással mely támogatásból 1,5 millió forintot a szerződéskötést követő 30 napon 
belül, a maradék 1 millió forintot a rendezvényt követő elszámolás után utal át az 

Önkormányzat.  
 

A Képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal és 2 fő tartózkodással a javaslatot elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:  
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8/2012.Kt számú 

Orbán Napi Borünnep 2012. szerződése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi Orbán 

Napi Borünnep Rendezvényszervezői Szerződésébe foglalandó 

pénzbeli hozzájárulás összegét bruttó 2,500,000- forintban állapítja 

meg. Ebből 1,500,000-ft az önkormányzat a szerződés aláírását 

követően 30 napon belül átutal a rendezvényszervezőnek, a 

fennmaradó összeget a rendezvényt követő tételes költségelszámolás 

után. 

Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Miután több hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, és 

az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet     Mayer Ferenc                   

polgármester                   jegyző 


