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Készült: Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.05.22-i üléséről.
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Mayer Edina Éva
Szabó Zsolt
Vikker József

Meghívottak:

Mayer Ferenc jegyző

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet.
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: Orbán-napi Borünnep előkészületei
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

II.

Napirendi pont: Hirrlingeni küldöttség látogatása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

III.

Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Napirend előtt indítványozom, hogy hallgassuk
meg Teleki Sándort aki az Energia Hungarytól jött és szeretné egy pályázati
lehetőségről néhány mondatban tájékoztatni a Testületet a napirendek előtt.

Teleki Sándor: Köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet. Két energetikai ajánlatot
szeretnék bemutatni:
– Napelemes rendszer telepítése (KEOP -4.2.0)
- Komplex épület energia megvalósítása
A két pályázati lehetőség célja a villamos energia teljes kiváltása 50 KW alatt éves
leszámolással az áramszolgáltató felé.
Napelemes rendszer:Két irányba mér a különbséget kell fizetni. Bruttó 50 millió
beruházás (48 millió +pályázati ktg) A cégünk megfinanszírozná a 15%-os
befizetését. Az összeg tartalmazza a pályázati anyag elkészítését, kivitelezését,
üzemeltetését. 15 éven keresztül üzemeltetési és karbantartási költséget kell fizetnie
az Önkormányzatnak. Számokkal: 2 milliót termel: - 1 millió Önkormányzaté – 1
millió az üzemeltetési, karbantartási költség (50-50%). 15 éven keresztül teljes
garanciát vállalunk. A költségek csak nyertes pályázat esetén lépnek életbe.
Komplex épület energia megvalósítás: 4 épület( Iskola, Óvoda, Sportcsarnok,
Egészség Ház) kerülne a pályázatba. A projekten belül az épületeken: külső
hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés(modern kondenzációs kazán)
Sportcsarnoknál álmennyezet kiépítése kerülne bele.
A projekten belül (Kódszám:5.5.0): A – megújuló energia nélküli
B - megújuló energiával valósulhat meg
A pályázat a B alternatívára kerülne benyújtásra. Biomassza kazán látná el az
épületeket. Minimum 25%-ban zöld energiából származna az energia ellátás. A
biomassza kazán működéséhez szükséges : alapanyag, félautomata rendszer, aprító
helyiség kialakítása. Szükséges egy szándéknyilatkozat egy Erdőgazdálkodástól,
hogy 5 évig biztosítja a szükséges fa mennyiséget.
A beruházás 115 millió forint, tervezéssel: 124 millió forint. A rendszer kialakításával
éves szinten 5 és fél millió forint költség megtakarítás várható. 65-35 %-ban kerülne
megosztásra a megtakarítás (35% Önkormányzaté) 8 éves szerződéskötés és garancia
vállalás.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszönjük a tájékoztatást, át fogjuk gondolni az
elhangzottakat.
I.Napirendi pont
Tárgya:Orbán-Napi Borünnep előkészületei
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az Orbán-napi rendezvény programja összeállt. A
Kulturális Bizottság folyamatosan részt vett a szervezés felügyeletében. Pénteken
szakmai konferenciával kezdődik a rendezvény: helyi termelők értékesítési
lehetőségeiről. Minden háztartásba szórólapot juttatunk el, a kábel tv-ben és a
honlapon is tájékoztattuk a lakosságot a programokról. A rendezvényre a leaderes

pályázaton megnyerve több programra is pályázni tudtunk. Az ott vállalt
kötelezettségeknek eleget kell tenni. Mindkét nap kisvasút szállítja az érdeklődőket
Hajós és a Pincefalu között 9-22 óráig.

II.Napirendi pont
Tárgya: Hirrlingeni küldöttség látogatása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az Orbán-napi rendezvényünkkel egyidejűleg
megérkezik testvérvárosunkból Hirrlingenből az első 68 fős delegáció. Majd a
következő héten 9fővel a hirrlingeni testület látogat el városunkba. Az Orbán – napra
érkező delegáció tagjai befogadó családoknál, a Pincefaluban, és a
Takarékszövetkezetnél lesznek elszállásolva.
Pénteken: este 5-6 órakor várható az érkezésük, a Művelődési Házban fogadjuk őket,
ahol ismertetjük a programjaikat.
Szombaton: a város nevezetességeit mutatjuk meg, közös ebéd a Pincefaluban,
délután fellépnek a rendezvényen, este közös vacsora.
Vasárnap: 10 órakor megnyitó fanfáros csoport fellépésével, majd közös ebéd, és
vacsora.
Hétfőn: 9 órára tervezték az indulást
A látogatásukkal a kapcsolatok, barátságok felelevenítésére és megerősítésére nyílik
lehetőség.
A második delegáció 4-én érkezik. A hirrlingeni polgármester és a testület tagjai.
Repülővel érkeznek 8 órakor érkezik a gépük. Szeretném a testületi szinten vennénk
részt az itt tartózkodásuk alatt a programjaikban. Megérkezésük után budapesti
városnézés és ebéd után érkeznek Hajósra, ahol közös ünnepi vacsora és
bemutatkozást
terveztünk.
Kedd: Az intézmények bemutatása: - Iskola, Óvoda, Kastély Az Óvodában erre az
időszakra esik a nemzetiségi hét, így egy kis műsorral várják a vendégeket.
Szerda: Saját programot szerveznek. Este ünnepélye keretek között erősítjük meg a
testvérvárosi kapcsolatunkat.
Csütörtök: Parlamenti látogatás. Bízok a sikeres látogatásban.
Alföldi Albert: A programjukat minden érintettnek juttassuk el.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Mindenkinek adunk program és szállás listát.
Valamint elérhetőségekkel is ellátunk mindenkit.
Mayer Edina: Testvérvárosunkat Minerbiót súlyos földrengés érte. Fel kellene venni
a kapcsolatot velük.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Már megtettem, a mai napon kaptam választ. Dr.
Horváth Dénesen keresztül sikerült kapcsolatba lépni velük. A földrengés nem
érintette őket, csak kisebb károk keletkeztek a Polgármesteri Hivatal irattárában.
Személyi sérülés nem történt. Megköszönték érdeklődésünket.

III.Napirendi pont
Tárgya: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Közterületi rendeletünk módosítására van
szükség az Orbán – napi Borünnep miatt. A közterület használatát kell
szabályoznunk. Célja, hogy minden évben a rendezvény mindenkori szervezője
rendelkezzen a Pincefalu teljes közterületéről.
Mayer Ferenc: 1998-as rendelet szabályozza a közterület használatát. A polgármester
eseti elbírálására bízza, amely így a módosítással az Orbán-napi Borünnep
rendezvény
mindenkori szervezőjének hatáskörébe kerülne. A testületnek
többséggel kell elfogadnia és a kihirdetését követően hatályba lép.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi rendeletet hozta:
Szám: 4/2012. (V.24.) számú
Tárgy: a közterület használatról szóló 11/1998.(VI.9.) ÖR módosításáról
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza
Mayer Ferenc: A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás módosítását kell elfogadni. Mivel az új nemzetiségi törvény 2011. évi
CXXIX tv. nemzetiségi kifejezést használ. A törvényi változást követően
névváltoztatásra került sor. Német Nemzetiségi Önkormányzat lett a hivatalos neve.
A tegnapi nap folyamán a Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta a módosított
együttműködési megállapodást. A testületnek elfogadásra javaslom.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
25/2012.Kt számú
Együttműködési megállapodás HNNÖ-vel
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
alapján együttműködési megállapodást köt a Hajósi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal.
Egyben a Képviselő-testület 19/2007. Kt számú határozata
hatályát veszti.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Hajós-Érsekhalma közötti kerékpárút terveire
nyert pályázat a megvalósítás szakaszában lépett. Egyszerűsített hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyre 3 cég kap meghívást. A
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda adta a
legkedvezőbb árat. A három cég meghívására az ajánlattételi felhívásba szeretném a
testület elé terjeszteni. Az ajánlattételi felhívás tartalmazza a KÖZOP-os pályázat
alapadatait (műszaki adatait, értékelési szempontokat, határidőket) A tervezésre
kerülő kerékpárút A kerékpárút javasolt pályaszerkezete: 3,0 cm vtg. AC 4 kopóréteg,
4,0 cm vtg. AC 11 kötőréteg, 15,0 cm vtg. Ckt , vagy 20,0 cm szórt alapréteg szükség
esetén fagyvédő réteg jellemzi majd. Egyszerűsített hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást elfogadásra javaslom.
Ide kapcsolódik a 2012. évi közbeszerzési terve elfogadása. Ez jelen állapotok szerint
a kerékpárút tervezést foglalja magába, ami később természetesen módosítható, ha
más közbeszerzés alá eső beruházást tervez az Önkormányzat.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatotkat
hozta:
26/2012.Kt számú
2012. évi közbeszerzési terv
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló módosított 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a
2012. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
beruházás megnevezése beruházás várható nettó összege Ft
- Hajós-Érsekhalma kerékpárút kiviteli tervei 13 millió Ft
A társulásban megvalósuló beruházás gesztor önkormányzata Hajós
Város.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: 2012.december 31.

27/2012.Kt számú
Hajós-Érsekhalma kerékpárút tervezés
közbeszerzési eljárása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást ír ki az
alábbi tárgyban: KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0030 kódszámú,
’Kerékpárút-hálózat fejlesztése az 54. sz. főúton – Hajós és
Érsekhalma közötti szakasz’ tárgyú pályázat megvalósításához
kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk elkészítése tervezési
szerződés keretében az ajánlattételi felhívás szerint /lásd 3.
számú melléklet/.Megbízza a polgármestert az eljárás
lefolytatásához
szükséges
nyilatkozatok
és
eljárási
cselekmények megtételével.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő:folyamatos

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az Óvoda felújítására 100%-os TÁMOP-os
támogatásra nyílik lehetőség. A fenntartó valamennyi tagintézményére pályázhat. A
pályázatban összesen 30% fordítható eszközbeszerzésre a fennmaradó rész szakmai
programokra, tréningekre. Pályázható maximum összeg 5 millió forint.
Vikker József: Szükséges az óvodák szakembereinek az összefogása.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Javaslom, a hajósi tagintézményünk nyújtson be
pályázatot.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
28/2012.Kt számú
TÁMOP 3.1.11-12. pályázat
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt vesz a
TÁMOP-3.1.11.12/2. kódszámú pályázaton.

A pályázat célja Hajós-Miske-Drágszél Társult Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvodai tagintézménye szakmai
fejlesztése, a pályázott összeg 5,000,000- Ft.
Megbízza a polgármestert a pályázat elkészíttetésével és
benyújtásával.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: folyamatos
Szabó Zsolt: Hajós ipara régen a téglagyártás volt. Ezekből a még fellelhető téglákból
egy falszakaszt építhetnénk.
Alföldi Albert: Jó ötletnek tartom.
Balaton László: Fel kell kérni a lakosságot, hogy aki tud hozzon hajósi téglákat.
Beck Ottó: A Művelődési Házzal kapcsolatban érdeklődnék.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az elkövetkező ülésünkön döntenünk kell a
Művelődési Házról.
Miután több hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a jelenlévők
részvételét, és az ülést bezárta.

Kmft.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

