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Készült: Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.07.13-án tartott
nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Alföldi Albert
Beck Ottó
Mayer Edina Éva
Szabó Zsolt
Vikker József

Meghívottak:

Mayer Ferenc jegyző

Balaton László képviselő előzetes bejelentés mellett maradt távol.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszöntöm a tisztelt 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: a „Kerékpárút hálózat fejlesztése az 54. számú főúton
Hajós és Érsekhalma közötti szakasz” pályázat közbeszerzési eljárása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester

II.

Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.
I.Napirendi pont
Tárgya: a „Kerékpárút hálózat fejlesztése az 54. számú főúton Hajós és Érsekhalma
közötti szakasz” pályázat közbeszerzési eljárása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: a „Kerékpárút hálózat fejlesztése az 54. számú
főúton Hajós és Érsekhalma közötti szakasz” pályázattal kapcsolatban tájékoztatom a
testületet, hogy az egyszerűsített közbeszerzési eljárást a Dr. Daragó Máté ügyvédi

iroda bonyolította le a kerékpárút kiviteli tervének elkészítése. Három cég kapott
meghívást: Út-Híd Mérnöki Iroda Kft., Kecskemét
Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. Budapest
Konstrukt-Plan Kft.Kecskemét
Két pályázat érkezett a felhívásra, melyek közül az Út-Híd Mérnöki Iroda Kft.
pályázata érvénytelen, mivel az építésügyi műszaki szakértő dokumentumokkal nem
igazolta jogosultságát, a hiányt hiánypótlás keretében nem pótolta. A nyertes
ajánlattevő neve, címe: Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. lett nettó 12.500.000.Ft, összeggel. A nyertes ajánlattevő ajánlatában vállalta művelésből való kivonási terv,
tervezési térkép készítését (geodézia), geotechnika, talajmechanikai feltárások és
szakvélemény készítését, úttervezés (országos közutak), környezetvédelmi
munkarészek, humuszmentési terv, változási vázrajz, műtárgytervek, közművekkel
kapcsolatos szakági tervek, útvilágítás terv készítését.
Érsekhalma községgel egyeztetve javaslom a közbeszerzési eljárás eredményének
elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
39/2012.Kt számú
Hajós-Érsekhalma kerékpárút tervezés
közbeszerzési eljárás elbírálása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 27/2012.KT
számú határozatával a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése az 54. sz.
főúton – Hajós és Érsekhalma közötti szakasz” vonatkozásban
kiírt közzététel nélküli egyszerű közbeszerzési eljárására
beérkezett ajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:
- az Út-Híd Mérnöki Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca
12.) ajánlatát érvénytelennek minősíti
- az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. (1119 Budapest,
Boromossza tér 12.) ajánlatát érvényes minősíti
- nyertesként az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft-t hirdeti
ki.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő:azonnal

II.Napirendi pont
Tárgya: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Több testületi ülésen tárgyalta a testület az
energetikai pályázatokat. A Jövőnk Energiája Alapítványhoz benyújtott pályázatunk a
benyújtott 12 millió forintos támogatási igény helyett 10 millió forintos támogatást
nyert. A tervezett két pályázati lehetőség – komplex épületenergetikai pályázatra
tervezett kalkulációt ezen adatok tudatában kell átdolgozni. Jelentkezett egy
jánoshalmi cég akik felajánlották, hogy bemutatják a technológiát nekünk.
Vikker József: Mekkora pályázható összegre lehet számítani ?
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: 50 milliós pályázható összeg várható.
Beck Ottó: A jövő évi Orbán Nappal kapcsolatban szeretném ha a borászokra nem
terhelnének többlet költséget.
Alföldi Albert: A sportpálya lelátóját két helyi vállalkozó támogatásával felújításra
kerülhetne. Az Önkormányzat tulajdona, így a beleegyezése szükséges.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az Önkormányzat ha szükséges megadja hozzá a
támogatást.
Beck Ottó: Város Napja mikor kerül megrendezésre?
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Augusztus 18-án kerül megrendezésre. Helyi
egyesületek lépnek fel. Délelőtt gyermek előadás, este pedig tűzijáték lesz.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A fajszi polgármesteri hivataltól érkezett egy
megkeresés, közös polgármesteri hivatal létrehozására. A településük lélekszáma nem
éri el a 2000 főt, az új önkormányzati törvény szerint nem működhetnek önállóan.
Több lehetőségük van, megkeresték Bátya, Dusnok településeket is. 6 fő dolgozik a
hivatalba. Úgy gondolom, nem zárkózunk el javaslattól, természetesen a város
költségvetésének rovására ne váljon.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az Önkormányzatnak a Kalocsa és Térsége
Turisztikai Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrészének 2/4-ed részét – azaz 200.000,-Ft
névértékű üzletrészt 200.000-.Ft összegért szeretne megvásárolni a Kalocsa és Térsége
Hírnevéért Vendégváró Egyesület. Javaslom adjuk el a kért üzletrészt.

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

40/2012.Kt számú
Határozat módosítása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.) adásvételi szerződéssel értékesíti a Kalocsa és Térsége Turisztikai
Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrészének 2/4-ed részét – azaz 200.000,Ft névértékű üzletrészt 200.000-.Ft összegért a Kalocsa és Térsége
Hírnevéért Vendégváró Egyesület részére.
2.) Elfogadja, hogy a Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró
Egyesület az üzletrész vételárát az alábbiak szerint fizeti meg:
az üzletrész vételára 2012. december 31-ig kerül kifizetésre.
3.) Elfogadja, hogy a Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró
Egyesület az adásvételi szerződés megkötésével már tulajdonjogot szerez
az üzletrészen, függetlenül annak teljes vételárának kifizetésétől.
4.) megismerve a Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület
részéről a Kalocsa Város Önkormányzat és Dunapataj Nagyközség
Önkormányzat részére a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft
üzletrész vásárlására vonatkozó vételi ajánlatát kijelenti, hogy az
üzletrészek vonatkozásában elővásárlási jogával nem kíván élni.
5.) megismerve a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.
részéről a Kalocsa Város Önkormányzat részére a Kalocsa és Térsége
Turisztikai Nonprofit Kft üzletrész vásárlására vonatkozó vételi ajánlatát
kijelenti, hogy az üzletrészek vonatkozásában elővásárlási jogával nem
kíván élni.
6.) felhatalmazza a polgármestert az üzletrész értékesítésére vonatkozó
szerződés megkötésére.

Egyben a Képviselő-testület 24/2012.KT számú határozata hatályát
veszti.

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő:azonnal
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
2012. évi II. forduló pályázatot írt ki, melyre lehetőség van a Hajósi Egészségház belső
felújítása és fűtéskorszerűsítése. A beruházás összköltsége bruttó 21,274,608,- Ft, az
önerő összege 7,446,113,- Ft, a pályázott támogatás összege 13,828,495,- Ft. lenne.
Javaslom, nyújtsuk be a pályázatot.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

41/2012.Kt számú
Jövőnk Energiája 2012.II pályázat
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2012. évi II. forduló
pályázati kiírása 2.) pályázati ablakára.
A pályázat célja a Hajósi Egészségház belső felújítása és
fűtéskorszerűsítése.
A beruházás összköltsége bruttó 21,274,608,- Ft, az önerő összege
7,446,113,- Ft, a pályázott támogatás összege 13,828,495,- Ft.
A Képviselő-testület a szükséges önerőt 2012. évi költségvetése
tartaléka terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert a pályázat elkészítésével és benyújtásával.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: folyamatos
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának
módosítására került sor melyet a testületnek is el kell
fogadni.(Írásos előterjesztés mellékelve 1. sz. melléklet)
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
42/2012.Kt számú
Kistérségi társulási megállapodás módosítása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a
Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítását elfogadja, döntésében a Kalocsa Kistérség Többcélú
Társulása 11/2012 (VI.19.) sz. KTT határozatát megerősíti.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Miután több hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a jelenlévők
részvételét, és az ülést bezárta.
Kmft.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

