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12/2012. 

            J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.06.26-án tartott 
nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:   Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

   Alföldi Albert 

Balaton László 

   Beck Ottó 

Mayer Edina Éva 

   Szabó Zsolt 

   Vikker József 

    

Meghívottak:  Mayer Ferenc jegyző 

   Varga István rendőr őrnagy 

   Marton Balázs TDM ügyvezető 

   Horváthné Csortán Krisztina TDM 

    

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet, a 

meghívott vendégeket. 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: Rendőrkapitányság tájékoztatója a város közrendjéről és 
közbiztonságáról 
 Előadó:  Molnár László  alezredes, kapitányságvezető  

 

II. Napirendi pont:Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat SZMSZ  módosítása  
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 
III. Napirendi pont: Egyebek  

                     Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  
  

IV. Napirendi pont: Zárt ülés 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.  



I.Napirendi pont 
Tárgya: Rendőrkapitányság tájékoztatója a város közrendjéről és                                  
közbiztonságáról (Írásos előterjesztés mellékelve: 1. sz. melléklet)  

Előadó:  Molnár László  alezredes, kapitányságvezető  
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Felkérem, Varga István rendőr őrnagyot tartsa meg 
tájékoztatóját a város közrendjéről és közbiztonságáról. 

Varga István: Köszönti a Képviselő-testületet, elmondta tájékoztatását a rendőrség  

2011. évi értékelésről. (1. sz. melléklet) 

Alföldi Albert: Az országos átlaghoz képest nyugodt környezetben élhetünk. Fél éve 
merült fel a  Gyermekotthonba érkező problémás gyermekek jelenlétével kapcsolatos 

esetek. Szükséges az összefogás, kérem segítségüket a probléma megoldásában.  
 
Varga István: Fellépünk az ellen aki jogsértést követ el. 

 
Vikker József: Az 5312-es útszakasz belterületi része rossz állapotú, és nagy 

tehergépjárművek nagy sebességgel a súlykorlátot meghaladva közlekednek. A 
Pincefaluhoz kivezető szakaszon lévő hídnál 22 tonna a súlykorlát, amit jelentősen 

átlépnek. Lehetne jelezni az adott hatóság felé a súlykorlát betartatását. 
 
Varga István: Jelezni fogom a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé.  

 
Alföldi Albert: Szeretném megköszönni a segítséget, amit  gyermeknapi 

programunkhoz a kalocsai rendőrkapitányságtól és a helyi körzeti megbízottaktól 
kaptunk.  
 

Varga István: A rendőrség PR tevékenységet is folytat, melynek célja a rendőrség és a 
lakosság kapcsolatának javítása. Jelezzék a hasonló kérésüket, a kapitányság szívesen 

segít.  
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszönjük a beszámolót, továbbra is azon lesz az 
Önkormányzat is, hogy segítse a KMB csoport munkakörülményeit erejéhez mérten. 
Az elhangzott beszámolót elfogadásra javaslom.  

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

31/2012.Kt számú 
Rendőrkapitányság beszámolója 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kalocsai 

Rendőrkapitányság Hajós Város közrendjéről és 
közbiztonságáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 
Határidő:azonnal 



II. Napirendi pont 

Tárgya:Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  SZMSZ  
módosítása  

 Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Felkérem Gruberné Ginál Erikát a Szolgálat 

munkatársát, hogy foglalja össze a módosítást.  
 

Gruberné Ginál Erika: Három pontban került összefoglalásba az SZMSZ 
módosításának szükségessége:  

- intézményvezető személyének megváltozása 

- minkét szakfeladatunkat érintő elektronikus adatszolgáltatás bevezetése miatt 
ezen feladatok feladatkörökbe történő beépítése  

- ellátási területünket érintő gyermekjogi képviselő személyének és 
elérhetőségének változása miatt.  

 
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Folyamatosan ellenőrzik a Szolgálatot, 
megfelelőnek találták a Szolgálat működését. Formai kötelezettségeknek eleget 

tettünk. Kérem a testületet az előterjesztés fogadják el.  
 

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

32/2012.Kt számú 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
SzMSz és szakmai program módosítása 

 
H A T Á R O Z A T 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajós 
Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szakmai 

Programjának módosítását elfogadja /lásd jegyzőkönyv 2. és 3. 
számú melléklete/. 

 
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 
Határidő:azonnal 
 

 
III.Napirendi pont 
 

Tárgya: Egyebek  
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  

 
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által 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 

számú pályázat Támogatási Szerződése 2012. április 2-án aláírásra került. A 

6/2012.(III.1.) BM rendelet alapján a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásnak az EU Önerő Alap igénybevételére lehetősége van abban 

a formában, hogy a ,,Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására 

szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 

Rendszerben” című projekt II. fordulós pályázathoz szükséges saját forrás 

támogatására pályázatot nyújtson be.A belügyminisztériumi rendelet alapján az EU 

Önerő alap pályázatot a jogi személyiséggel rendelkező társulások esetében társulás 

jogosult benyújtani, de a pályázatban részt vevő minden önkormányzat képviselő-

testületének határozatot kell hoznia annak benyújtásáról. A projekt összes bekerülési 

költsége a támogatási szerződés szerint nettó 3. 440. 033. 840,- Ft. 

A projekttámogatás mértéke a támogatási szerződés szerint a nettó bekerülési költség 

73,046089 %-a, de legfeljebb 2. 512. 810. 180,- Ft. A társulásnak nettó 927. 223. 660,- Ft 

önerőt kell biztosítania, mely az üzemeltetési koncepció alapján a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása során kiválasztásra kerülő üzemeltető fogja finanszírozni koncessziós 

díjból. 

Az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás mértéke legfeljebb az önerő 50 %-a, 

melynek összege: 463. 611. 830,-Ft. Javaslom, hogy Képviselő-testülete hagyja 

jóvá,hogy a Társulás a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosítójú „Települési 

szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 

Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” II. forduló pályázat 

megvalósításához szükséges önerő támogatására az EU Önerő Alapra pályázatot 

nyújtson be. 

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

33/2012.Kt számú 

Pályázat : Eu Önerő Alap 

HATÁROZAT 

 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az EU 

Önerő Alap pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 

azonosító számú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági 

Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című projekt II. 

forduló önerő támogatására című előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza:  



 

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként 

elfogadja, hogy a Társulás a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 

azonosítójú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági 

Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” II. forduló pályázat 

megvalósításához szükséges önerő támogatására az EU Önerő Alapra 

pályázatot nyújtson be. 

 

A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai: 

Megnevezés: Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai 

stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági 

Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben II. forduló 

Azonosító száma: KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004  

Összköltsége: 3 440 033 840,-Ft 

Saját forrás (EU Önerő Alap nélkül): 927 223 660,-Ft 

Saját forrás (EU Önerő Alap pályázat sikere esetén): 463 611 830,-Ft 

Saját forrás biztosításának módja: koncessziós díj 

Pénzügyi ütemezés: melléklet szerint 

 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

Határidő:azonnal 

 

 
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Fél évvel ezelőtt indítottuk el a rendezési terv 

módosításunkat, az oktatási intézmények várható fenntartóváltozása miatt. Az iskola 

épületek egy helyrajzi számon szerepeltek, melyek megosztásra kerültek, melyhez 

rendezési terv módosítása vált szükségessé. A folyamat a végére ért, az állami 

főépítész is jóváhagyta, megfelelőnek tartotta a módosítást, kifogást nem emelt ellene.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az előző testületi ülésen tárgyalt energia 

megtakarítási pályázattal kapcsolatban folynak az előkészítő munkák. A pályázat nem 

került még kiírásra. Az iskola külső hőszigetelésére benyújtott pályázatban holnap 

lesz eredményhirdetés. Teleki úr az Energi Hungary képviselője elvi döntéshozást kért 

a testülettől. Kérdés, hogy folytassuk e a pályázatot az Energy Hunarinál? Két 

pályázati lehetőséget ajánlottak: 

 - komplex épületenergetikai korszerűsítés, amelyre az iskola, óvoda, egészségház, 

sportcsarnok épületeket vonnánk be 

 - napelemes beruházás: iskola, sportcsarnok, óvoda épületekbe valósulhatna meg.  

Folytatnunk kell az előkészületi munkákat a rövid határidő miatt.  



 

Vikker József: Ki kell használni a pályázati lehetőségeket maximálisan. 

Szabó Zsolt: Mindkét pályázati lehetőséget támogatom. 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Javaslom a  Képviselő-testületnek, hogy 
az intézményei vonatkozásában energetika korszerűsítési pályázat 

előkészítésével az Energy Hungary Energetikai Kft-t (1037 Budapest, 
Kunigunda útja 76.) bízza meg. 
 

A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
34/2012.Kt számú 

Energetika korszerűsítés 
 

H A T Á R O Z A T 

 
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményei 
vonatkozásában energetika korszerűsítési pályázat 

előkészítésével az Energy Hungary Energetikai Kft-t (1037 
Budapest, Kunigunda útja 76.) bízza meg. 

 
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 
Határidő:folyamatos 
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Tejtermék Kft. képviselője kereste meg 

Önkormányzatunkat. Együttműködést ajánlott iskolatej programban. Az ajánlatuk 

kedvező: Szeptember 1-jétől a hajósi és a miskei oktatási intézményünk is csatlakozhat 

az iskolatej programba. A cég a teljes pályázatírást és adminisztrációt vállalja. 

Szeptember 1-től az iskolában 2,5 dl tejterméket kaphatnak a tanulók. Javaslom, 

vegyünk részt az Iskolatej programban.  

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

35/2012.Kt számú 

Iskolatej program 
 

H A T Á R O Z A T 

 
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a részt vesz a 

116/2011.(XII.14.) VM rendelet szerinti Iskolatej programban. 
A program végrehajtására a Happy Tejtermék Kft-vel (1131 
Budapest, Mosoly utca 12-26. A. IV. 2. cégjegyzékszám: 01-09-

984719) köt megállapodást. 
 

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 
Határidő:azonnal 



Estók Mihályné Szalczer Erzsébet:  A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta már az Orbán-

napi Borünnep tapasztalatait. Felkérem Marton Balázs ügyvezetőt, hogy foglalja össze 

az Orbán-nappal kapcsolatos tapasztalatokat. 

 

Marton Balázs: Köszöntöm a tisztelt testületet. Az idei évben a TDM szervezet kapta a 

lehetőséget, hogy megrendezhette az Orbán – napi Borünnepet. Szeretném 

megköszönni a lehetőséget, a bizalmat a szervezetünkkel szemben.  Sok tapasztalatot 

szereztünk a rendezvény szervezése során. Összességében elégedettséget 

tapasztaltunk.  

-A rendezvény a konferenciával kezdődött a hajósi Kastélyban, színvonalas volt, jól 

sikerült. 

-A rendezvény helyszín berendezése/bontása sok munkával járt. Az Önkormányzat 

csapatának köszönhető a munka megvalósulása. A jövőben akár hamarabb el lehet 

kezdeni a munkákat 

- Kézműves vásár: helyi kézművesek elégedettek voltak, színvonalas volt a vásár, a 

vásárszervezői résszel voltak minőségi/ár problémák 

- Borutca: jól működött a hostes rendszer (diákmunkásokkal), a vendégek a fabódék 

helyett pincékben kóstolták volna a borokat 

- Pincepörkölt: a legkevésbé sem mondható sikeresnek, várakozás alatti sikereket 

értünk el a pörkölt jegyek eladásával. A kísérlet viszont sikerült  

- Vendéglátás: sok fejlődni való van többet/jobbat/olcsóbbat 

- Biztonság/hatósági engedélyek: Mind a látogatók, mind a résztvevők részéről 

dicsérték a rendezvény biztosítását. A jogszabályok szerint előírt engedélyekkel 

rendelkezett a rendezvény. A helyi polgárőrökkel kell a jövőben megegyezni.  

- Információs központ: több helyen kell kialakítani. 

- Programok: jól sikerültek. Legsikeresebbek a gyermekprogramok, a hirrlingeniek 

fellépése voltak. A Platin Kapelle szereplésével voltak problémák, a pincemustrát 

jövőre már célszerű előbb megtartani. Nem maradt el egy rendezvény sem.  

- Promóció: a térségi promóció sikeres volt szemben az Országos médiában való 

megjelenéssel, amellyel nem sikerült felkelteni a kívánt érdeklődést.  

Pénzügyi része a rendezvénynek: az összköltség nettó 6 millió forint volt. Az 

önkormányzati támogatás 2,5 millió forint. Bevétel 2,5 millió forint  helypénzekből, 

szponzorokból, egyéb bevételekből.  

A jövőre vonatkozóan felhatalmazást szeretnék kérni a TDM szervezet nevében az 

elkövetkező év Orbán-napjának rendezésére, akár több éves szerződést is  



megvalósíthatónak látunk. Több lehetőség nyílik a szponzorok terén ha időben 

elkezdjük a szervezést.  

Alföldi Albert: Valóban döntenünk kell a jövőre vonatkozóan. Pozitív visszajelzések 

voltak a rendezvénnyel kapcsolatban, viszont ez az első Orbán-nap, amelyet az 

Önkormányzat ilyen mértékű anyagi hozzájárulással támogat. Pályázat kiírását 

javaslom a következő évi Orbán-napi rendezvényre.  

Balaton László: Akkor várhatunk fejlődést a rendezvényben, ha álladó szervezőkkel 

valósítjuk meg. A TDM-nek adnék bizalmat a következő évre, de természetesen az 

eddigi vagy akár kevesebb támogatással.  

Vikker József: A pénzügyi bizottsági ülésen teljes körű áttekintést kaptunk a pénzügyi 

kiadásokról és bevételekről. A szponzori támogatás kevés volt, a programok 

megvalósultak. Jól gazdálkodó szervezetnek bizonyult a TDM, mely szervezetben 

nem szabad elfelejteni, hogy az Önkormányzatnak tulajdonosi része van. Nonprofit 

szervezet szervezetként működik és ez előny. Valóban fontos a korai szervezés, 

csökkenthető a költségek több szponzori támogatással.  

 

Beck Ottó: Egyéb költségei nem voltak az Önkormányzatnak?  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A hirrlingeniek vendéglátása  1 millió forint volt.  

Amennyiben nincs több kérdés, megköszönöm Marton Balázsnak a beszámolóját. 

-A hirrlingeni delegáció 68 fővel érkeztek. Köszönöm a szervezésben részt vevők, a 

befogadó családok segítségét. A látogatásuk jól sikerült, jó hangulatú volt. Ugyanezt 

mondhatom el  a később érkező hirrlingeni hivatali delegációról is. Jól érezték 

magukat, tetszettek az általunk szervezett programok, sor került ünnepélyes keretek 

között a testvérvárosi kapcsolat megerősítésére is, mely során sajnos kellemetlen 

incidens történt. A képviselő-testület tagjai rajtam és a jegyző úron kívül egy az 

eseményhez nem méltó mocskolódó sms-t kaptak Gácser Zsolttól. Nem kívánom 

kommentálni. 

- Lengenfeldi 2 fős delegáció érkezett az Orbán-napot követő héten. Meghívót hoztak a 

testületnek melyben három időpontot adtak meg: június 20-22, 27-29 és július 20-29. 

Várják látogatásunkat.  

 

Alföldi Albert: 14 pályázat érkezett a kiírt pályázatra. Az iskolai vezetés határozott 

időre Wittman Viktóriát vette fel. Szeretnék engedélyt/hozzájárulást kérni, hogy a 

Hajósról vagy Hajóson készült filmeket felkutassam és azokat digitális formában az 

Önkormányzatnak megvásároljam.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Adunk írásos meghatalmazást, a filmek 

felkutatásához.  

 



Vikker József: Sok gazdátlan sír található a temetőben, mely sírokon elvadult a 

növényzet, nehéz a szomszédos sírok megközelítése is. Az örökösök felszólítását 

kérném a sírok rendbetételére.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Felkérjük a jegyző urat az intézkedésre ez ügyben. 

 

Miután több hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a jelenlévők 

részvételét, és az ülést bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 
 

 
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet     Mayer Ferenc                   

polgármester                    jegyző 


