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2011. június 30-án
megtartott együttes nyílt üléséről készült
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Jegyzőkönyv
Készült: 2011. június 30-án 16.00 órakor Hajós Városi Önkormányzat és Érsekhalma
Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek együttes üléséről.
Az ülés helye: IKSZT díszterme Érsekhalma
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
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képviselő
Mayer Edina Éva
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Dr. Pakuts Jutka
Bekő Csaba
Szűcs Károly

polgármester
alpolgármester
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Alföldi Albert képviselő előzetes bejelentés mellett maradt távol.
Meghívottak: Mayer Ferenc hajósi és Vancsik György érsekhalmi jegyzők, valamint
Szlanka Tibor a MAPI képviselője
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív
alapján megállapítja a határozatképességet. Egyetlen napirendi pont tárgyalásaként HajósÉrsekhalma közötti kerékpárút megvalósításának lehetőségét javasolta.
A javasolt napirendi pontot a testület egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.

Napirendi pont
I./ Hajós – Érsekhalma közötti kerékpárút megvalósításának lehetősége
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Horváth Roland polgármester
I. Napirendi pont
Tárgya: Hajós – Érsekhalma közötti kerékpárút megvalósításának lehetősége
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Horváth Roland polgármester
Horváth Roland: Köszöntöm Hajós város képviselő-testületét, és polgármesterét.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester: Örömmel jöttünk a mai együttes ülésre.
Úgy gondoljuk, hogy a szomszédság sok közös ügyet hozhat. Jó kapcsolatot szeretnénk
Érsekhalmával kialakítani. Az elmúlt ülésünkön beszélgettünk mi is a kerékpárút építési
lehetőségről. Képviselő-testületünk azon az egységes állásponton van, hogy komolyan
foglalkozzunk a témával. A támogatottság 100 %-os, amit nyilvánosságra is hoztak.
Vannak kérdéseink, mindent alaposan át kell gondolni. Szeretném, ha megbeszélnénk a
lehetőségeket, feltehetnénk kérdéseinket, javaslatainkat.
Szlanka Tibor: Én voltam az, aki megkerestem polgármester asszonyt még az elmúlt
évben s jeleztem, hogy milyen keretek vannak erre a pályázatra. A keret erre a célra több
mint 6 milliárd forint. Az elmúlt fél évben nem adtak be rá pályázatot. A pályázat kiírók –
látván az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetét – megváltoztatták a támogatás mértékét,
így most önerő nélkül lehet pályázni.

A beadási határidőt is kitolták.

A pályázat

kivitelezésnél felmerülhet ingatlan kisajátítást vagy megvételt, is el lehet számolni adott
mértékben. Egy tervezővel már végigjártuk az esetleges nyomvonalat. A pályázatnak az is
feltételek, hogy további csatlakozási pont legyen egy kerékpárútra. A pincékhez érve ki
lehetne jelölni egy utat gyalogos és kerékpáros útnak, ami csatlakozna a pincéktől a faluba
vezető kerékpárúthoz.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Ennek a kerékpárútnak a főút mellett kell haladni?
Lehetne-e a pincefalu belterületén vezetni, pl. a szakadéksoron?
Horváth Roland:A költségeket tekintve számításaim szerint legrosszabb esetben 12,8 M Ft
lenne – ha közbe semmi gond nincs.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester: Kérdés még az egész lebonyolítása.
Szükséges még azt is vizsgálnunk, hogy a falu területén milyen nyomvonalon haladjon.
Szlanka Tibor: Azt gondolom, hogy a hónap végére többet tudunk a témáról.
Érsekhalmának mindegy, hogy melyik oldalon megy az út ?
Horváth Roland: Érsekhalmán egyszerűbb a dolog, mivel nálunk nincs belterületi föld.
A bekötőút mellett pedig nekünk már kész van a kerékpárút, ahhoz kellene csatlakozni.
Érsekhalmától Baja felé pedig a túloldalon megy nálunk a kerékpárút.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Nekünk az a kérésünk, kerüljön felmérésre, hol lenne a
legoptimálisabb Hajósnak a nyomvonal.

Közös kérésünk, hogy a jogerős engedélyt

követően szeretnénk a terveket kifizetni.
Horváth Roland: Fontos a műszaki megoldás, és a tulajdon viszonyok körüljárása.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Előfordulhat az, hogy a megtörtént felmérés utána a
testületünk azt mondja, hogy

az adott nyomvonalon

nem szeretné kivitelezni a

kerékpárutat.
Horváth Roland: A nyomvonal a legfontosabb, utána tudunk bármit is mondani.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:

38/2011. számú KT
Hajós-Érsekhalma közötti kerékpárúttal kapcsolatos
Határozat
1./ Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Érsekhalma Község Képviselőtestületével közösen – szükségesnek tartja a Hajós – Érsekhalma közötti megépíteni
tervezett kerékpárút nyomvonalának geodéziai felmérését.
2./ A felmérés költségeit a két település Képviselő-testülete területarányosan viseli a 2011.
évi költségvetése terhére.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: augusztus 31.
Felelős: polgármester
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Megköszönöm az érsekhalmi

képviselő-testület

meghívását.
Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét,
majd az ülést berekesztette.

Kmft.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

