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Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

6/2012. 

            J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hajós Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.03.27-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 a feltüntetettek alapján kerüljenek tárgyalásra.  

 

 
I. Napirendi pont: Határozatok végrehajtásáról tájékoztató 

 Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  
 
II. Napirendi pont: Orbán –nap szervevezési munkáiról tájékoztató 

Előadó: TDM Szervezet 
 

III. Napirendi pont: Testvérvárosi programok 2012.  

Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  
 

IV. Napirendi pont: Egyebek  
                     Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  
 

 

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

 

I. Napirendi pont 

Tárgya: Határozatok végrehajtásáról tájékoztató (Írásos előterjesztés mellékelve: 1. sz. 
melléklet) 
Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A határozatok végrehajtásának érdekében tett 
intézkedésről kiküldött tájékoztatómhoz, melyben a 2011.08.30-2011.12.30-ig terjedő 

időszakban született testületi döntések végrehajtásáról számolok be, szóbeli kiegészítést 
nem kívánok tenni.  
 

A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.  
 

II.Napirendi pont 
Tárgya: Orbán –nap szervevezési munkáiról tájékoztató (Írásos előterjesztés mellékelve: 2. 
sz. melléklet) 

Előadó: TDM Szervezet 
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Kulturális Bizottsági ülés nem volt a legutóbbi ülés óta 
nem volt. Felkérem a TDM szervezet munkatársait, hogy tájékoztassák a testületet az 
szervezési munkákról.  

 
Mészáros Mónika: Köszöntöm a tisztelt testületi tagokat. Az elkészített ütemtervben sárga 

színnel jelöltük az elintézésre váró, zöld színnel a kész, piros színnel a késében lévő 
programokat.  Mint az látható vannak még feladatok. A kézműves vásár a Variomobil 

szervezi. Várják a jelentkezőket. A Borutcákat sajnos nehezen tudjuk megtölteni, nem 
érkeztek még vissza szerződések. Felajánlottunk hosstesek segítségét is, a 10 férőhelyből 5-
6-ra van jelentkező.  

 
Beck Ottó: Az érdeklődés hiányát a magas költségek okozzák, amit a TDM kér a 

borászoktól. A hosstesekért pedig további 30 ezer forintot kértek. Mindenki magasnak 
tartja a költségeket. A megbízási szerződésben  a fizetendő összeg: 100.000,-Ft/nap ez a 2,5 

szerese az előző évek költségeinek. A borászok ajánlata 60.000,-Ft/nap + ital hozzájárulás 
a vendégek ellátásához. 
 

Mészáros Mónika: A borászok megjelenítésre kerülnek minden plakáton, szórólapon, 
valamennyi médiás megjelenésen is, ami jó marketing lehet számukra. Az egyeztetések 

folytatódni fognak. A helyi termelők vására is szervezés alatt áll.  Pincepörkölt 
rekordkísérletet terveztünk 200 adag megfőzésével. Az adagok értékesítéséhez kérünk 

segítséget. A Tesco áruház felajánlotta támogatását a pincepörkölt alapanyagát állná. A 
pincepörkölt rekordkísérletét a Kovács Borháznál kerül megrendezésre. A játszóház is 
szervezés alatt. A táncbemutatók is szervezés alatt, mindenki szívesen jön. 

 
Horváthné Csortán Krisztina: A Tesco áruház a szakmai napokon is részt venne egy 

napirendi pontban. A programok jelentős része megállapodásra került.  
 
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A 70 fős hirrlingeni testvérvárosból érkező delegációt is 

számításba kell venni a programokban. Fanfárosok, hagyományőrzők, show táncosok 
érkeznek.  
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Horváthné Csortán Krisztina: A főnapra, vasárnapra tettük a hagyományőrző együttesek 
fellépését, melyben helyt adunk a hirrlingeniek programjának is. Engedélyek beszerzése 

kezdődik, a Giddyt bíztuk meg  a plakátok tervezésével.  
 
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszönjük a program áttekintését, sok feladat előtt áll 

még a szervezet. 
 

 
III.Napirendi pont 
 

Tárgya: Testvérvárosi programok 2012.  
Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Nagymácsédről érkezik egy kisebb csoport az iskolába 
április 19-én, kérem az igazgató urat, hogy tájékoztasson a részletekről. 

 
Alföldi Albert: Valóban 19-én érkezik egy kb. 20 fős iskolás gyermekcsoport kísérőkkel. 

Programokkal készülünk az itt tartózkodásuk alatt. Családoknál lesznek elszállásolva, a 
gyerekek már az interneten felvették a kapcsolatot egymással.  
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Hirrlingenből május 24-én érkezik 71-72 fős fanfárosok, 
hagyományőrző, és show tánccsoportok. Pénteken érkeznek az esti órákban az Orbán Nap 

műsorába bevonhatók mint résztvevők és mint szereplők.  
 
Alföldi Albert: Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a delegáció fogadására, hiszen készen 

állnak a kapcsolat újjáépítésére.  
 

Estók Mihályné Szalcer Erzsébet: A második delegáció hirrlingenből 11 fő június 4-én 
érkezik repülővel. A szervezés megkezdődött, már korábban küldték igényüket. 

Programként a Parlament látogatását is kérték. Június 7-én utaznak el. Kérek minden 
testületi tagot, hogy testületi szinten fogadjuk őket és vegyünk részt a programjaikban.  
 

 
IV.Napirendi pont 
Tárgya: Egyebek  

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  
 

Estók Mihályné Szalcer Erzsébet: A hajósi Általános Iskola megküldte előterjesztését a 
2012-2013. tanév várható tanulólétszámáról, az indítható osztályok számának 
meghatározásáról. (Írásos előterjesztés mellékelve: 3. sz. melléklet) Az első osztályosok 

létszáma 28 fő, a maximális létszám alsó tagozatban 26 fő.  
 

Alföldi Albert: A képviselőtestületnek jogában áll a maximális létszámokat 20%-kal 
megemelni, amennyiben az adott évfolyam csak egy osztály működését tartja indokoltnak. 

Két első osztály indítását javaslom. Azonban szükségesség válik egy fő felvétele. Egy fő 
nyugdíjba ment, egy osztály elment és két első osztály indul.  
Vikker József: Sok a 28 fő első osztályban. Az állam 26 főre ad támogatást.  
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az SNI-s gyermekek száma csak év közben derül ki? 

 
Alföldi Albert: Igen.  
 

Vikker József: Állandóra nem javaslok felvenni senkit.  
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az első évfolyamban két osztály indítását javaslom. 
Felkérem az igazgató urat, hogy következő testületi ülésre dolgozzon ki lehetőségeket a 

két elsős osztály lehetséges osztályfőnökének személyére. 
 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
********************************** 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulástól kaptunk értesítést az új Széchenyi Terv Környezet és Energia 

Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott,,Települési szilárdhulladék 

mechanikai biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági 

Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben” című, KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 

azonosító jelű pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság 

vezetője 2 512 810 195 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Tájékoztatnak, hogy a 

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező üzemeltetési koncepció 

megtörtént, a  Társulás a Támogatási Szerződés megkötése előtt áll. Kérik, hogy az 

előterjesztésről a Társulást alkotó tagönkormányzatok képviselő-testülete döntsön. (Írásos 

előterjesztés mellékelve: 4. sz. melléklet). Javaslom az előterjesztés elfogadását.  

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

17/2012.Kt számú 

Homokhátsági Konzorcium pályázata módosítása 

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 részét képező új, átdolgozott, üzemeltetési 

koncepciót és az alábbi döntést hozza: 

1. Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2. 

számú előterjesztés 2. mellékletét és a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-

0004 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd 

hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer 
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kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 

Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített, Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező,  egységes szerkezetbe 

foglalt új üzemeltetési koncepciót azzal, hogy egyidejűleg, illetve a 

tagönkormányzatok általi elfogadást követően a korábbi 

üzemeltetési koncepció hatályát veszti. 

 

2. Az új üzemeltetési koncepció valamennyi tagönkormányzat 

elfogadó határozatával hatályosul.  

 

3. Jelen döntésével -az 1. pont szerint- a Képviselő-testület módosítja 

a korábbi, 68/2011.KT számú önkormányzati határozatának 
üzemeltetési koncepcióra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a 
határozat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései 

változatlan formában fennállnak. 
 

Felelős:Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: 2012.03.29.             

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Lehetőség nyílik néhány napon belül intézményi 

fejlesztésre pályázat benyújtására. 10 ezer fő feletti lakosságszámú településeken bölcsődei 

intézmények fejlesztésére, 10 ezer fő alatti településeken : óvodai intézmények 

korszerűsítésére, szociális étkezés fejlesztésére, családsegítést ellátó intézmények 

fejlesztése. A Hajóskörnyéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatunk 4 

település társulási formában működteti (Hajós, Miske, Drágszél, Császártöltés) A 3 

alkalmazottra sok feladat hárul. Át kell gondolnunk a működtetést, 2012. december 31-ig 

kapott működési engedélyt a Szolgálat. Elhelyezésük sem a legopitmálisabb, kicsi az 

iroda, nem áll rendelkezésre a törvény által előírt interjúszoba, esettárgyalás 

lefolytatásának sincsenek meg a technikai feltételei. A hivatal tetőterének beépítésével 

lehetőség lenne a szükséges helységek kialakítására. Nettó 20 milliós költségeket 

számoltunk melyből 20% az önrész. Egyenlőre benyújtottuk az elképzelésünket a Kincstár 

felé, várjuk a visszajelzést, hogy az elképzelésünk beleillik e a pályázati kiírásba.  

Vikker József: Reális a pályázati cél?  

 Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Szükségesnek tartom, a szolgálat megerősítését.  

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

18/2012.Kt számú 

Családvédelmi szolgálat fejlesztésének pályázata 

H A T Á R O Z A T 



7 
 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt vesz a 

Belügyminisztérium 4/2012.(III.1.) rendeletében kiírt önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztéseken belül a Társult formában 

működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása pályázaton a Családvédelmi Szolgálat iroda 

bővítése céljából. 

A beruházás összköltsége 27,191,673,- Ft, amiből az igényelt 

támogatás 21,753,338,- Ft. A szükséges 5,438,335,- Ft önerőt a 

Képviselő-testület 2012. évi költségvetése tartalékából biztosítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat 

elkészítésével és beadásával. 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal 

          

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az előző testületi ülésen már szó volt a Szigeti fő utcai 

kertek végi telekrészek megvásárlásáról, egy sétány kialakításáról. Március 21-én volt a 

megbeszélés az ingatlanok tulajdonosaival. Senki nem zárkózott el  a tervünk elől. Kérték, 

egy kerítés kialakítását. A 2000-ben megvételre kerül sarki telek megvételekor aktuális ár 

alapján szeretnék értékesítenék ingatlanjainkat. Az ingatlant 167,-Ft/m2 áron vásároltuk. 

A telkekből kb. 1000 m2 kerülne megvásárlásra egy portán.  

Vikker József: Nem szabad megvenni 1000 m2 egy telken. Kevesebb m2 megvásárlása is 

elegendő a sétány kialakításához. 

Balaton László: Le kell mérni a területet, és egy saját használatú vázrajz elkészítése után 

dönthetünk az anyagiakról. 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Természetesen ez egy hosszú folyamat, ami több 

szakaszból áll, az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez igazodva kivitelezhető. 

Elkészítjük a vázrajzot, és tájékoztatom a testületet a fejleményekről.  

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta. 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A hajósi Felvidéki Kulturális Egyesület egy 

emlékművet szeretne állítani a kitelepített felvidéki magyarok emlékére. A testület elvi 

hozzájárulását kérte. 

A Képviselő-testület egyhangúan határozathozatal nélkül támogatta a javaslatot.  
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Egy biztonsági járőrszolgálatot működtető Bt. ajánlotta 

fel munkáját. 670,-Ft./óra+áfa áron. Ez havi szinten 1.225.000,-Ft/hó költséget jelent. 

Természetesen a helyi lakosokkal is felvennék a kapcsolatot.  

Balaton László: Ha az anyagi kárt is fedeznék, ami a bűncselekményekből keletkezne az 

megfelelő ajánlat lenne.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: - Szeretném felhívni a figyelmet a helyi kitüntető 

díjakra. Hajós Város díszpolgára cím háromévente kerül adományozásra, eddig 1 fő kapta 

meg, a Hajósért díj évente adható, május 31-ig kell leadni a javaslatokat. A város napján 

kerülhet átadásra a díj. – A zarándokúttal kapcsolatban megkérem Balaton László 

alpolgármestert tájékoztasson minket a jelenlegi állásról. 

Balaton László: Polgármester asszonnyal és Hirth Józseffel március –én bejártuk a hajósi 

útvonalat, akadályt nem találtunk az útszakaszon. A zarándokok 9 fővel érkeznek április 

9-én. A császártöltési halastavak után várjuk majd a vendégeket, akiket a Pincefaluban 

megvendégelünk. Elhelyeztük az akácoszlopokat ahol nem volt természetes helye az 

útvonal jelnek, a jelfestést kell elvégeznünk még. A parókai felső szintjén szállnak meg egy 

éjszakát.  

Vikker József: A pályázatról tudunk valamit?  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Benyújtásra került, eredményt még nem tudunk.  

Alföldi Albert: Szeretném megköszönni a két padot és a két vezeték nélküli mikrofont 

amit az iskola kapott az Önkormányzattól. Április 13-án nemzetiségi napot tartunk az 

iskolában. A könyvtárfejlesztésre beadott pályázat befogadásra került.  

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A József A. u. 9. szám alatti ingatlan a húsvét utáni 

héten kerül az Önkormányzat tulajdonába. Nincs már kilakoltatási moratórium.  

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

Kmft. 

 
  
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet      Mayer Ferenc               
     polgármester                   jegyző 


