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A 2010. októberében megválasztott képviselő-testület alakuló ülése  2010. október 13-

án volt. A megalakulás után a legfontosabb feladat az volt, hogy megismerjük az 

önkormányzat anyagi helyzetét, a polgármesteri hivatal és a többi intézmény fizikai 

állapotát, a személyi és tárgyi feltételeket, működési körülményeket, adottságokat, 

fejlesztési-felújítási igényeket. 

Voltak olyan folyamatban lévő munkák, melyek pályázati hátterét az előző 

önkormányzat teremtette meg, de gondoskodni kellett azok végrehajtásáról. 

Ezek a következők voltak: Az Egyesületek 

Házában ablakcserék az utcai oldalon (1,7 

millió forint), öreg iskola homlokzati 

felújítása, héjazat cseréje, nyílászárók 

mázolása (22,6 millió forint), a 

Pincefaluban Csárda sori partfal I. ütem 

építése, Csárda sori és Szakadék sori 

útjavítás. A Pincefaluban leírt fenti 

munkák vis maior keretből történtek 31,6 

millió forint értékben.  

Nézzük főbb területenként a négy év alatt történteket. 

Alapfokú oktatás, nevelés 

Városunk legfontosabb intézménye, az általános iskola és az egységes óvoda-

bölcsőde tartozik ide. Köztudott, hogy mindkét intézményünk összevontan, Miske és 

Drágszél községek hasonló intézményeivel alkotott közös intézményt. Jelentős 

változást hozott a közoktatásban történt átszervezés 2013. január 1-től. A települések 

dönthettek arról, hogy általános iskoláikat továbbra is fenn kívánják-e tartani, vagy 

teljes mértékben átruházzák ezt a feladatot a Klebelsberg Intézményfenntartóra. 

Hajós a fenntartás mellett döntött, így az 

épület működtetése, karbantartása és 

tulajdonjoga továbbra is a városé. 

Kizárólag a szakmai anyagok biztosítását 

és a szakszemélyzet bérezését állja az 

állam. Az óvodákat csak annyiban érintette 

ez az átszervezés, hogy önálló 

intézménnyé váltak, teljes körű 

önkormányzati fenntartással. 
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Fontos, hogy gyermekeink és ezekben az intézményekben dolgozók jó körülmények 

között tanulhassanak, dolgozhassanak, ezért kiemelt feladatként kezelte a képviselő-

testület a felújításokat. Csak a legfontosabbakat említve: iskola bejáratának 

kialakítása sorompóval, általános iskola teljes homlokzati hőszigetelése, vakolása, 

színezése, konyhánál ugyanezen munkák, de ott teljes külső nyílászáró csere is (18,4 

millió forint). Iskola előtt a Jókai utcában parkoló kialakítása, napköziotthon 

épületében kulturált vizesblokk kialakítása (2,4 millió forint), ugyancsak a napközi 

épületében faapríték üzemű kazán beüzemelése, a hozzá tartozó tároló és szállítóút 

kialakítása (3,2 millió forint). 

Fontos szempont intézményeinknél a takarékosság, ezért az iskolánál a villamos 

energia költségek csökkentésére napelem rendszert szereltettünk, amely a fel nem 

használt energiát visszatáplálja a hálózatba (önkormányzati hivatal épületének 

napelem-rendszerével együtt  összesen 23,2 millió forint).  

Ehhez a szakterülethez sorolom a zeneiskola működtetését, hiszen 1990. óta ad 

helyet a helyi önkormányzat az alapfokú művészeti oktatásnak, mely iskola a 

kalocsai Liszt Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozataként működik. Itt található az 

ifjúsági fúvószenekar gyakorlóterme is. Az épületfenntartás a mi dolgunk. A 

mellékhelyiségek elhanyagoltak voltak, ezt felújíttatta önkormányzatunk mintegy 3 

millió forint értékben.  

Óvodánk nagy forgalmat bonyolít, folyamatos az igénybevétele, több csoportban, 

több korosztállyal dolgoznak az óvodapedagógusok és segítőik. Valamennyi ablakot 

kicseréltettük, hiszen még az eredetiek voltak, igen rossz állapotban. A teljes 

épületben fűtéskorszerűsítés történt kazáncserével, új radiátorokkal, majd a belső 

helyiségek festése is megtörtént. A melegvíz-ellátás segítésére a tetőre napelemeket 

telepítettünk. A beruházási összérték 17,9 millió forint.  
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Örvendetes, hogy maguk az intézmények is törekedtek a fejlesztésre, a jobbításra. 

Kisebb pályázati, vagy támogatási összegekből az óvoda folyamatosan bővítette 

játék- és szabadtéri eszközállományát. Az iskola „saját erőből” új kerítést készíttetett, 

végrehajtották az interaktív táblákra nyert pályázat által előírtakat (22,2 millió forint) 

és több családot elláttak városszerte a zöldhulladékok hasznosítására nyert 

pályázatból vásárolt komposztáló edényekkel (4,8 millió forint).  

 

Művelődés, kultúra 

Beruházások, felújítások, rendezvények, könyvkiadás – sok érték teremtése történt 

ezen a területen. 

Legkiemelkedőbb és legnagyobb 

hiányosságunkat pótló fejlesztés a 

városi könyvtár kialakítása, melynek 

avatására 2013. augusztus 31-én került 

sor. A kecskeméti Katona József megyei 

könyvtár koordinálásában 

megvalósított új könyvtárunk azóta 

folyamatosan várja a látogatókat és 

kiszolgálja iskolánk-óvodánk igényeit 

is. 2,7 millió forint pályázati összegből 

valósult meg a könyvtár, melyhez 1 millió forint önerőt társítottunk. A Szigeti 

főutcán található tájházunk fontos helytörténeti gyűjtemény, nemzetiségi múltunk 

őrzője. A gyűjtemény az adományozók jóvoltából folyamatosan gyarapodik, az 

épületet azonban ápolni-gondozni kell, hiszen régi technológiával készült és nem 

folyamatos a nyitvatartása. Külső-belső falazat javítások, festések, járdafelület 

bővítése történt az elmúlt évek alatt 2 millió forint értékben, 90 %-ban pályázati 

forrásból. 

 

Hosszú évek óta nem került sor Hajóson helytörténeti munka, gyűjteményes kötet 

kiadására. Nos, az utóbbi négy évben önkormányzatunk két könyv megjelenését is 

segítette. Bereznai Zsuzsanna és Schön Mária Mi svábok vagyunk és azok is 

maradunk című művét az önkormányzat adta ki, és támogattuk a Müller János-

Schön Mária szerzőpáros Vadalmafácska című daloskönyvének napvilágra kerülését 

(3,8 millió forintos ráfordítás önerőből). 
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A hajósi Barokk Kastély 2013. január 1-től önkormányzatunk kezelésében működik, a 

fenntartás költségvetésünk egyik tekintélyes szeletét képezi. Működtetőként 

ugyanazoknak a kötelezettségeknek a folytatói vagyunk, melyet a felújítást végző 

Bács-Kiskun megyei önkormányzat vállalt. A kastély amellett, hogy múzeumi 

kiállítóhelyként működik, igen sok rendezvénynek ad otthont. Csaknem minden 

városi, kulturális esemény itt történik, hiszen maga az épület kiemelkedően szép 

környezetet biztosít. A hajósiak szívesen járnak a kastélyba, igazán magunkénak 

érezzük ezt a gyönyörű épületet. 

Megemlítem rendezvényeinket is. Legkiemelkedőbb 

eseményünk minden esztendőben az Orbán-nap, mely négy 

esztendeje már egy egész hétvégi programot jelent, hiszen 

péntek délutánonként szakmai konferenciával kezdődik. Ez 

új elem a korábbiakhoz képest. Három éve a Kalocsa és 

Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. – közismert rövidítéssel 

TDM-szervezet – rendezi ezt az eseményt, a bírálók szerint is 

jó színvonalon.  Ennek a Kft.-nek Hajós város is tulajdonosa 

Kalocsa és Dunapataj mellett. E szervezeten keresztül 

igyekszünk összehangolni a három település programjait. A 

másik kiemelkedő városi rendezvény minden augusztusban a 

Város Napja. Ennek helyszínét megváltoztattuk, a kastély melletti kispályán tartjuk 

általános megelégedésre. Az említett két rendezvény mellett megemlítendő a nyár 

végi szüreti nap, mely már négy éve a „koccintás napjával”párosul. A rendezvények 

szervezésében-előkészítésében a képviselő-testület 3 tagjából álló kulturális bizottság 

aktívan közreműködik. Dicséretes, hogy e rendezvényekkel kapcsolatos munkából 

kiveszik részüket más szervezetek. Sikerült ráébreszteni a szőlészek-borászok egy 

részét, hogy nekik kell kezdeményezőként fellépni annak érdekében, hogy 

Pincefalunk ne alvó, élettelen legyen, Ezért az önkormányzat támogatja ötleteiket, 

rendezvényeiket (tavaszi pincenyitogató, húsvéti, adventi borvásár, fröccsözön) 

segítő munkával és anyagiakkal is. Fontos, hogy más magyarországi pincefalvakkal 

is kapcsolatot teremtsünk, az ezért folyó egyesületi szerveződést is segíti 

önkormányzatunk. 

Kulturális életünk elképzelhetetlen az iskola nélkül, hiszen számtalan rendezvényük 

egyben városi jelentőségű rendezvény is. A március 15-i és az október 23-i nemzeti 

ünnepi megemlékezéseket az elmúlt négy évben az iskola szervezte a művelődési 

házban. 
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Egészségügy, szociális ellátás 

Egészségházunk állapota miatt sokan kifejezték kifogásaikat. Az épület az eredeti 

építése óta jelentősebb felújításon a tetőzet megépítése kivételével nem esett át, igen 

elhasznált állapotban volt. A testület döntését követően, pályázati támogatást 

szerezve, sikerült a komplett belső felújítást elvégezni, mely kiterjedt a villamos-, víz- 

és csatornahálózatra, a fűtési rendszerre is. Új fogászati gép beszerzésére is sor 

került, s a bútorzat is lassan, fokozatosan megújul. Az épület megújítására 30 millió 

forintot költöttünk, melynek 50 %-a pályázati forrásból származik. Gépbeszerzésre 5 

millió forintot, berendezésre 3 millió forintot fordítottunk saját erőből.  

 

A házi gondozást az igénylők számára az elmúlt négy évben is a Cédrus 

Gondozószolgálat végezte, az ellátottak elégedettek. Segítséget nyújtottunk 

számukra az ebédhordáshoz, illetve gondozóik létszámát hozzájuk kiközvetített 

közfoglalkoztatottakkal gyarapítottuk. Ez az együttműködés jó példája annak, 

hogyan segítheti egymást önkormányzat és nonprofit szervezet. Dolgozóik az elmúlt 

négy évben közreműködtek az Idősek napi rendezvény lebonyolításában.  

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatunk átalakult az elmúlt négy évben. Az 

engedélyező szervektől és főhatóságoktól folyamatos bírálat érte 

önkormányzatunkat amiatt, hogy egyes foglalkoztatottak nem rendelkeztek a 

jogszabályban előírt képesítéssel. Hosszú évekig húzódott ez a dolog, már-már a 

működési engedély létét veszélyeztette. Jelenleg két főállású és egy részfoglalkozású 

képesített dolgozó látja el Hajós-Császártöltés körzetében a gyermekjóléti és 

családvédelmi feladatokat. 

Az önkormányzat az elmúlt időszakban is napirenden tartotta a bentlakásos idősek 

otthonának létesítését, bár az ennek megoldására választott módot sokan bírálták. 

Ismert, hogy pályázati forrásokat sem hazai, sem EU-s pénzalapokból nem nyitott 

meg ilyen célokra a Kormány az elmúlt önkormányzati ciklusban. A hasonló 
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otthonok létesítése igen pénzigényes, szigorúak a szakmai és egészségügyi előírások. 

Kizárólag önkormányzati forrásból nem teremthető meg ennek háttere. Hosszas 

tájékozódást követően jutottunk tárgyalási pozícióba az irgalmas renddel. A régi 

iskolánk épülete és annak környezete, fekvése vonzónak látszik számukra. A hosszú 

évek óta üresen álló öreg iskolaépület jelenleg raktár, de konditerem, fotós műterem 

is található benne. Tekintettel arra, hogy a kastély közvetlen szomszédságában van, 

többen ahhoz kapcsolódó funkciót képzelnek el ennek az épületnek (szálloda, 

étterem, kiállítótér stb.). Persze ehhez is befektető kellene és nagy kérdés az esetleges 

megvalósulás utáni üzemeltetés is. Biztos, hogy egy bentlakásos idősek otthonára 

folyamatos igény lenne, de ennek fenntartása is nagy feladat. Munkahelyteremtés 

szempontjából szintén fontos lenne ez az intézmény, a dolgozók zöme helyből 

kerülhetne ki. Az irgalmas rend rendelkezik ápolási tapasztalatokkal, több ilyen 

intézményük működik az országban. Vezetőjük, Kozma Imre többször is járt 

Hajóson megtekinteni az épületet, a testületet is tájékoztatta lehetőségeikről. 

Türelmet kért a források előteremtéséhez, hiszen ez az elsődleges.  

 

Közszolgáltatások, közterület-fenntartás 

Hajós azok közé a települések közé tartozik, ahol jelentős a zöldterülettel borított 

közterületek nagysága és kiterjedt a belterületi út- és járdahálózat. 

Önkormányzatunk igyekezett nagy gondot fordítani ezek ápolására gondozására, 

virágokkal való beültetésére. Azt tapasztaltuk, hogy ezt a kezdeményezést városunk 

lakói örömmel fogadták. A közterületeken virágtartókat, padokat helyeztünk el, ezek 

igen kedveltek.  Korábban nem volt szokás a Pincefaluig vezető kerékpárút szélének 

nyírása, ezt most a fák alatti teljes sávban megtesszük. 

A közterületek gondozásához gépekre is szükség van, 

ezért a használatban lévő kistraktorra különféle 

tartozékokat vásároltunk: hókotrót, sószórót, fűnyírót. 

Külön önjáró fűnyíró gépet vettünk, pályázatból 

ágaprítót és grédert 12,9 millió forint értékben, 90 %-ban 

pályázati forrásból.  

  

Négy helyen új parkoló épült: az általános iskola előtt a Jókai utcában 2,1 millió 

forint értékben, a templom előtt a főközlekedési út mentén 6,5 millió forint értékben, 

a kastéllyal szemben lévő oldalon a Jókai utcában 1,4 millió forint értékben, valamint 

a református imaház előtt 1,8 millió forint értékben. Minden lakossági járdafelújítást 
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támogatott önkormányzatunk a négy év alatt és a jelentős közforgalmat bonyolító 

szakaszokon önkormányzati forrásból újult meg a járófelület, így: a gyógyszertár 

sarkától az egyesületek házáig, a Dózsa György utca – Városháza közötti szakaszon, 

a Petőfi közben, a művelődési ház Kossuth utcai oldalán, a Damjanich utcában a 

Rákóczi utcai kereszteződéstől a Jókai utcáig terjedő szakaszon és az óvoda előtt a 

Jókai utcai közig összesen több, mint 6 millió forint értékben.   

 

  

 

 

 

 

 

A temető melletti parkolóban az egészségügyi szakemberek javaslatára felfestettük a 

helikopter leszállópálya jelét. 

Pályázati támogatással elkészült a Pincefalu-Érsekhalma kerékpárút komplett kiviteli 

és engedélyezési terve, a megvalósítással kedvező pályázati lehetőségre várunk. 

Ehhez nem kellett saját erő, kizárólag pályázati pénzből 16,6 millió forintba került.  

A közúthálózat javítására mind a belterületen, mind a 

Pincefaluban sort tudtunk keríteni. A Rózsa utcai lakosok régi 

kérése volt, hogy a teljes utca felújításra kerüljön. Ennek eleget 

tudtunk tenni, a javítás jól használható útfelületet 

eredményezett. Az önkormányzati kezelésben lévő utak kisebb 

javításról, kátyúzásokról 

gondoskodtunk. A Pincefaluban 

a Borbíró utcában a színpadtól a 

sárrázóig készült bitumenes 

szórással út, a Hordó utcában pedig az 

ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulása mellett 

betonút létesült Ezekre a munkákra csaknem 9 millió 

forintot fordítottunk.  
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A közvilágításban is a napenergia hasznosításáé a jövő, ezért a 

pincékhez vezető kerékpárúton a Duna-völgyi Főcsatornán 

átívelő fahidat két ilyen napelemes lámpával világítjuk meg. 

Kedvezőek tapasztalataink az üzemeléssel kapcsolatban és 

biztonságosabbá vált a kerékpárúton a sötétben való 

közlekedés. A két lámpahely felszerelése egymillió forintba 

került.  

Ivóvíz- és csatornahálózatunkat az önkormányzati ciklus elején még a Hajósszolg 

Kft. működtette, mely 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. A hasonló kis 

szolgáltatók működése törvényi előírás következtében változatlan formában már 

nem volt lehetséges, hiszen hatásterületük nem érte el a kívánt nagyságot. Ezért 

először a Kőrösvíz Kft.-vel, majd újabb egyesülést követően a Kiskunsági Víziközmű 

Kft.-vel hajtottunk végre összeolvadást amellett, hogy a víznyerő helyek és a hálózat 

a hajósi önkormányzat tulajdonában maradt, csak üzemeltetésre adtuk át. Az 

egyesülések úgy mentek végbe, hogy lakosságunk nem érzékelte a szolgáltatóváltást 

és fontos, hogy Hajóson megmaradt az ügyfélszolgálati iroda és a dolgozói létszám 

is.  

Városunk mindennapi életében fontosak a kiszolgáló létesítmények is, ezért 

önkormányzatunk helyreállítatta a Pincefaluban a Kút téri nyilvános illemhelyet, 

mely rendezvények esetén, vagy lakossági kérésre megnyitható. Ugyancsak szomorú 

állapotot mutatott a városban a központi buszmegálló. A várakozók nem tudtak 

fedett helyen állni és nem volt WC sem. A barbár módon megrongált helyiséget 

helyrehoztuk, kora reggeltől délutánig nyitva van. A városközpontban lévő üzletház 

homlokzatát felújíttattuk 2 millió forintot meghaladó értékben, a nyílászárókat a 

boltok bérlőivel együttműködve kicseréltettük. 
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A 2009-2010-es őszi-tavaszi belvíz sokak számára emlékezetes, megjelent a lakóházak 

pincéiben, szuterén helyiségeiben a talajvíz. Ez a helyzet megmutatta azt is, hogy 

városunk csapadékvíz elvezető árkai, vízgyűjtői nincsenek megfelelően kezelve. 

Önkormányzatunk eredményesen pályázott 11 kalocsai járásbeli településsel együtt 

belvízelvezető árkok tisztítási munkáira, valamint 2 db zsilip építésére. A 

munkálatok szeptember hónapban a zsilipek építésével kezdődnek. Összesen 31,2 

millió forintot fordítunk e munkára, melynek 90 %-os a támogatottsága. Ehhez 

kapcsolódik, hogy városunk egyik jelentős csapadékvíz befogadója az ún. „Pádi”-tó 

teljes körű mederkotrása és onnan 600 köbméter mederbeli anyag elhordása 2012-ben 

megtörtént, ezt megelőzően erre már 20 éve nem került sor.  

Sokan panaszolták a temető helyzetét. Mostanra elmondhatjuk, hogy felszámoltuk a 

temetői áldatlan állapotokat: a több éve gyűlő szemetet elszállíttattuk, a temetőt 

bekapcsoltuk a szervezett szemétszállításba, a csatornaparthoz közeli részek bozót- 

és nádmentesítését elvégeztük, a terepet rendeztük, kavicsos utat alakítottunk ezen a 

részen is. Közmunkaprogramból temetőgondnokot alkalmaz az önkormányzat, aki 

odafigyel a temető dolgaira. Benyújtott pályázatunk van a ravatalozó felújítására és 

előtetővel való ellátására 15 millió forint értékben, ez is előttünk álló feladat, 

csakúgy, mit a sírkert bekerítése. 

 

Közrend, közbiztonság 

Közvetlenül a 2010. évi választásokat követően megkezdődött az új rendőrségi iroda 

kialakítása, hiszen városunk lakóinak régi kérése volt, hogy megerősített rendőri 

jelenlét legyen biztosított Hajóson. Az új iroda alkalmas arra, hogy a kezdetben négy, 

jelenleg három fős személyi állományt elhelyezze kulturált körülmények között. 

Segítette az önkormányzat a rendőrségi gépjármű feljavítását és plusz egy jármű 

beszerzését is, majd garázst alakítottunk ki e járművek számára. 

A rendőrség nem lehet hatékony segítőkész helyi polgárőr csapat 

nélkül. Az önkormányzat a polgárőr egyesület munkáját is 

segítette, 2013-ban külön iroda kialakítására került sor, majd 

támogattuk régi óhajuk megvalósítását, gépkocsi beszerzését. Az 

autó 765.000,- forintba került.   

Folyamatosan, több alkalommal pályázott önkormányzatunk térfigyelő kamerákra, s 

most 2014-ben a megvalósítás küszöbére érkeztünk: a Belügyminiszter 8,3 millió 

forinttal támogatja 10,9 millió forint költségvetésű elképzelésünket, mely összesen 

négy helyszínen ad kamerás védelmet lakóinknak a Pincefaluban és a belterületen. 
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A közlekedés biztonságának növelése érdekében két gyalogátkelőhelyet létesítettünk 

a kastély közelében, egyet a főúton, egyet a Jókai utcában. A hatósági engedéllyel 

rendelkező gyalogátkelőhelyek kialakítása 2,4 millió forintba került. Tükrök is 

kihelyezésre kerültek, melyek segítik a közlekedést. 

 

Turizmus, idegenforgalom 

Önkormányzatunk a ciklus elejétől kiemelt figyelmet fordít e területre. Felismertük 

azt, hogy Hajós számára az idegenforgalomban jelentős lehetőségek rejlenek. A 

kastély mellett a hajósi Pincék, a szőlő és a bor lehet az, mely hozzánk vezeti a 

látogatókat. A vendégek pedig bevételt jelentenek. Néhány vállalkozás úttörő módon 

már korábban tevékenykedett e területen, de egymástól elszigetelten, csak saját 

eredményeikre koncentrálva működtek. A város önkormányzata semmilyen 

aktivitást nem mutatott korábban ezügyben, de az utóbbi négy évben támogatóként 

lépünk fel. Az önkormányzat szándékainak komolyságát bizonyítja, hogy élve az 

adódó lehetőséggel 22,8 millió forint ráfordítással, saját erőből megvásároltuk a 

Pincefaluban a Cabernet fogadó épületét és a régi ún. tanács-pincét, melyeket 

pályázati pénzből tervezünk felújítani. 

Országosan is az elsők között hoztunk létre turisztikai desztinácós menedzsment 

szervezetet (TDM) Kalocsával és Dunapatajjal közösen. Elértük, hogy az év folyamán 

többször, az Orbán-napon kívül is van rendezvény a hajósi pincéknél. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy már az első bátortalan kísérlet sikert hozott, a pincék, a jó borok 

híre terjed, egyre többen látogatnak ilyen programokra hozzánk.  

A turizmus egy sajátos fajtája, a zarándokmozgalom is 

megjelent Hajóson.  Ez a keresztény szellemiségű 

mozgalom kezdetben a kegyhelyek felkeresésére 

irányult, majd több más irányzatot magába olvasztva 

(gyalogtúrázók, természetjárók, stb.) széles civil 

szerveződéssé alakult, egyesületet, míg az érintett 

települések önkormányzati társulást hoztak létre. 

Országos szinten oly sikeres ez a szerveződés, hogy a 

zarándokutak kiépítéséhez, infrastruktúrával való 

ellátásához is hozzáláttak. Képviselő-testületünk már 

2011-ben jelezte részvételi szándékát a zarándokút 

önkormányzati társulásban, s ennek eredményeként a 

dél-alföldi szakasz fejlesztésére több településsel együtt pályázatot nyújtottunk be, 

mely eredményes volt. Zarándokház létesült, kilátó és a zarándokház kertjében 
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zarándokkápolna épült meg 100 %-os pályázati támogatással. Az elhagyott és 

hasznosítatlanul álló volt idősek napköziotthona épületét 40 férőhelyes 

zarándokszállássá alakítottuk. Összességében 73,3 millió forint összértékkel 

gazdagodott önkormányzatunk, míg maga a beruházás járulékos költségeivel 93,7 

millió forintot tett ki.  

 

 

 

 

 

 

Közfoglalkoztatás 

A kezdetektől önkormányzatunk részt vesz a Kormány által meghirdetett újtípusú 

közfoglalkoztatásban. Valamennyi intézményünknél a segítői feladatokat 

közfoglalkoztatottak látják el. Településőrök, konyhai, óvodai kisegítők, iskolai 

portások, takarítók, sportcsarnok takarítói, sportpálya-gondnoki, temető gondnoki 

munkát végeznek. Igen fontos a közterületi közfoglalkoztatotti csapat munkája is, 

hiszen zöldterületeink rendszeres karbantartást igényelnek. Együttműködési 

megállapodás alapján a Cédrus gondozószolgálathoz és a Haynald 

Gyermekotthonhoz is biztosítunk közfoglalkoztatottakat a gondozási feladatok, 

illetve a gyermekfelügyelet segítésére. 

A közmunka-programokban a megpályázott és elnyert összegek a foglalkoztatottak 

bérét és járulékait fedezik és eszközbeszerzésre is lehetőség van. A dolgozók 

védőruházata mellett kéziszerszámok, karbantartási 

szerszámok, valamint a gépek működéséhez szükséges 

üzemanyag folyamatosan biztosított e keretből. Jelentős 

beruházásra is sor került a közmunka program keretében: az 

iskolai napközi épületben – mely a városi könyvtárnak is 

helyet ad – faapríték üzemű kazán felszerelése és 

beüzemelése történt. A faaprítékot a lakosság által lerakott 

növényi hulladékból, ágak-gallyak összedarálásából 

nyerjük, így a gázfelhasználással sikerül takarékoskodni a 

fűtési szezonban. Maguk a kazánfűtők is 
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közfoglalkoztatottak, télen két műszakban fűtenek, a nyári időszakban a fűtési 

anyagot készítik elő és hordják be a tároló helyre.  

2013-tól csatlakoztunk a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programhoz is: 

szőlőművelésbe kezdtünk. Hajósnak ez a mezőgazdasági adottsága, illik, hogy az 

önkormányzat ebben is törekedjék eredményekre. Kis létszámú brigádot 

szerveztünk. A műveléshez kistraktort, fűkaszát, permetezőt vásároltunk. Az 

önkormányzat tulajdonában már korábban is voltak kisebb, parlagon álló 

szőlőterületek, ezeket művelésbe vettük, de területvásárlásra is sor került, mert erre 

lehetőséget ad a program, összesen 1 hektár szőlőterületet művelünk. 

2012-ben 38,3 millió forintot, 2013. évben 45,5 millió forintot, 2014-ben augusztusig 

bezárólag 25,8 millió forintot kaptunk állami forrásból és használtunk fel a 

közfoglalkoztatás végrehajtására. 2012-ben 55 fő, 2013-ban 53 fő dolgozott e 

programnak segítségével átlagosan 7 hónapon át, 2014-ben augusztus végéig 37 főt 

foglalkoztattunk és folytatódik a munka az év végéig. 

Civil szervezetek, egyházak támogatása 

Az egyesületek és az egyházak városunk életében fontos szerepet töltenek be, ezért 

testületünk az elmúlt négy évben kiemelt figyelmet fordított segítésükre. Munkájuk 

nélkül az önkormányzat rendezvényei sem valósulhatnának meg olyan színvonalon, 

melyet lakosságunk elvár és megszokott. 

A katolikus és a református egyház évente részesült szerény anyagi támogatásban, 

hasonlóan az egyesületek közül a sportegyesület, a polgárőrség, a néptánc egyesület, 

az ifjúsági fúvószenekar és a horgászegyesület. Más egyesületeknek, szervezeteknek, 

alkotótábornak is ingyenes teremhasználattal, vagy rendezvényeiken való 

közreműködéssel segítünk. A testület minden olyan kezdeményezést támogatott, 

mely a hajósi hagyományőrzéssel kapcsolatos, vagy amely a szőlő- és borkultúrához 

kapcsolódik. Kiemelten fontos ez a Pincefaluban szervezett eseményekre, mert a 

hozzánk látogató vendégek számára ez az egyik legfontosabb vonzerő. 

 2011. 2012. 2013. 2014.(terv) 

Sportegyesület 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

Horgászegyes. 300.000 300.000 300.000 300.000 

Polgárőrök - 40.000 200.000 200.000 

Néptáncegyes. 350.000 200.000 200.000 200.000 

Fúvószenekar 150.000 200.000 200.000 200.000 

Katolikus egy. 200.000 200.000 200.000 200.000 

Református e. 100.000 150.000 100.000 150.000 
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Testvérvárosi kapcsolatok 

A mostani önkormányzati ciklus végére elmondhatjuk, hogy korábbi testvérvárosi 

kapcsolatainkat megőriztük, újjal bővítettük és formálissá vált kapcsolatunkat 

felfrissítettük. 

Legrégebbi ilyen kapcsolatunk Hirrlingennel van. 2012-ben a német tánccsoport és 

fanfárcsoport az Orbán-napra látogatott. Igen nagy sikert arattak a hirrlingeniek. 

Még ugyanabban az évben Manfred Hofelich polgármester úr vezetésével 

önkormányzati delegáció érkezett hozzánk és együtt ünnepeltük meg a 30 éves 

évfordulót. 2013. őszén képviselő-testületünk viszonozta a látogatást, Hirrlingenben 

nagy szeretettel fogadtak bennünket.  Itt találkoztunk Minerbio polgármesterével 

Lorenzo Mignantival, akivel megállapodtunk abban, hogy felélesztjük a több éve 

szunnyadó Hajós - Minerbioi kapcsolatokat. 2014. májusában négyfős küldöttségünk 

odalátogatott és meghívtuk őket Hajósra.  

 

 

 

 

 

 

Az ausztriai Lengenfeld alpolgármesterének, Ernst Thallernek meghívására hatfős 

testületi küldöttség vett részt bornapokon 2012. nyarán és még az évben viszonozták 

is látogatásunkat. A Pincefaluban találkoztunk az alpolgármester úr vezetésével ide 

látogató delegációval. Lengenfeld városvezetése a közelmúltban változott, 

gondoskodni kell a velük való kapcsolatépítésről.  

Új testvérvárosi elem Hajós életében a felvidéki Nagymácséd, amelynek környékéről 

a hajósi felvidéki családok egy része is származik. A kapcsolatfelvételt a hajósi 

felvidékiek kulturális egyesülete is szorgalmazta. Először az iskolák között került sor 

találkozásra, kölcsönösen meglátogatták egymást kisebb tanulói delegációk. Ezt 

követően a kulturális egyesület tagjai és képviselőink egy része is látogatást tett 

Nagymácsédon 2012-ben. Ezt az ottani polgármester úr, Lancz István és 
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hagyományőrző énekkaruk idén Pünkösdkor viszonozta, amikor sor került a 

felvidéki emlékmű felavatására. 

A dokumentált testvérvárosi kapcsolatok mellett Albert Menrad offingeni plébános 

úr is rendszeres kapcsolatot tart fenn a katolikus egyházközösséggel, delegációt 

vezetett ide 2011-ben és a hajósiak is mentek busseni túrára. E lakossági és egyházi 

kapcsolat ápolását is segítettük. 

 

Hajósszolg Kft. 

A vállalkozás 100 %-ban önkormányzati tulajdonban áll. 2012. december 31-ig 

tevékenységi körébe tartozott az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás is. A már említett 

okok miatt 2013. január 1-től kizárólag a kábeltelevíziós szolgáltatás, a helyi műsor 

sugárzás, a telefon- és internet szolgáltatás, valamint Hajós város honlapjának 

gondozása tartozik feladataik közé. Egy főállású dolgozó mellett az adminisztráció és 

az ügyvezetés megbízási díjjal tevékenykedik. A karbantartási feladatokat vállalkozó 

végzi. A cég működése felett a felügyeletet a képviselő-testület jogosult gyakorolni, 

évente nekik számol be az ügyvezető. Az ivóvíz- és csatorna szolgáltatási ágazat 

kiválása óta a Kft. anyagi helyzete nem könnyű, de stabil. Támogatást a fenntartótól 

csak esetenként kérnek, pl. 2014-ben új kamera vásárlására került sor, melyhez az 

önkormányzat nyújtott anyagi támogatást. Egyebekben fenntartásukat saját maguk 

gazdálkodják ki és fedezik. 

 

Német nemzetiségi önkormányzat 

Önállóan gazdálkodott és tevékenykedett az elmúlt négy évben is német nemzetiségi 

önkormányzatunk. A pénzügyi adminisztrációt az önkormányzati hivatal végzi, 

működésük törvényessége felett a jegyző őrködik. Aktivitásuk példaértékű, az 

általuk végzett munka megyei szinten is kiemelkedő, ez tükröződik az általuk kapott 

állami finanszírozásban is. Német nemzetiségi hagyományőrzésben, sváb múltunk 

ünnepeihez, évfordulóihoz kapcsolódó rendezvényeken követhettük 

tevékenységüket.  

Költségvetésük főösszege az elmúlt években: 

2011. 2012. 2013. 1014.09.hó végéig 

1.104.000,-Ft 1.209.000,-Ft 1.311.000,-Ft 1.301.000,-Ft 
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Önkormányzati vagyon 

Hajós város önkormányzata az elmúlt négy év folyamán a közösségi vagyon 

megtartásán, gondozásán és bővítésén munkálkodott. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő szabad ingatlanokat igyekeztünk bérbeadással hasznosítani. 

Valamennyi bérlakásunk lakott, egyéb helyiségeinket is hasznosítottuk. Az 

ingatlanok állagmegóvásáról gondoskodtunk. Az összegzésben leírt felújítások, 

beruházások, beszerzések mindegyike a város javát és gyarapodását szolgálta.  

2010. szeptember 30-án önkormányzat összvagyona könyveink szerint 1.169.026.000,- 

forint volt, ez 2014. június 30-i állapot szerint 1.689.614.000,- forintra gyarapodott. 

Az előző önkormányzati ciklusból az átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 

2010. október 12-én az önkormányzat számláin összesen 49.296.808,- forint volt, 

emellett 9.711.900,- forint hitelállományt is örököltünk. 

E tájékoztató készítését megelőző könyvelési adatok szerint 2014. július 1-én 

számláink egyenlege 47.309.088,- forint, ezen felül 20.000.000,- forint lekötött betéttel 

rendelkezünk a hajósi takarékszövetkezetnél. 

A ránk hagyott hitelt ütemesen törlesztettük, a Kormány konszolidációs 

intézkedéséig ebből 8.719.000,- forint állt fenn, melyet végül eltöröltek. Szerencsésebb 

lett volna, ha ezt a hitelt nem kell viselnünk, hiszen a Kormány a hitellel nem terhelt 

önkormányzatoknak jóvátételt biztosított, így mintegy 100 millió forinttól estünk el, 

mely további pályázatok önrészeként szolgálhatott volna.  

 

Végül néhány szó a végbement közigazgatási változásokról: 

Jelentős hatással volt önkormányzatunkra az a nagyarányú közigazgatási 

átszervezés, melyet a Kormány 2013. január 1-től léptetett életbe: megszűntek a 

kistérségek és járási elvű területi szerveződés kezdődött, illetve a közigazgatási 

rendszerben megjelentek a járási hivatalok saját feladat- és hatáskörökkel. Hajós a 

kalocsai járásban speciális helyzetű, Kalocsa és Solt mellett a harmadik város. A járás 

dél-keleti végén helyezkedik el, fontos összekötő kapocs vagyunk a kiskőrösi, a 

jánoshalmi és a bajai járás felé. A Kormány a 2000-nél kisebb lélekszámú települések 

számára előírta, hogy önálló polgármesteri hivatalt nem tarthatnak fenn. 

Homokmégy fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy hivatali szempontból 

csatlakozhassanak hozzánk, így 2013. január 1-től létrejött a Hajósi Közös 

Önkormányzati Hivatal, melynek a hajósi központ mellett, működik homokmégyi 

kirendeltsége is. Az egységes hivatal személyi állománya és szakmai vezetése közös, 
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az államtól a közös hivatalra kapjuk a finanszírozást, azonban a bér- és fenntartási 

költségek feladatarányosan oszlanak meg a két település között.  Hasonló elven 

szerveződik a gyermekjóléti és családvédelmi szolgálat is, Császártöltés-Hajós 

területi ellátással, Hajós központtal. Az oktatási intézmények átszervezését követően 

fennmaradt a hajósi iskola szakmai szempontú központi szerepe a miskei iskolát 

illetően. Hajós ezekkel az intézkedésekkel kisebb igazgatási centrummá vált a 

térségben. Ezt a szerepünket tovább kell erősíteni, hiszen a kormányzat szándékából 

világosan látható, hogy a kistelepülések fokozatosan teret veszítenek, egyre kevésbé 

tudják ellátni feladataikat. Hajósnak ezért szakmailag felkészült, magasan képzett, 

korszerű ismeretekkel rendelkező, a kor kihívásaira válaszolni képes szakember-

gárdával és folyamatosan javuló tárgyi-technikai háttérrel kell készülni a jövőre. 

Képviselő-testületünk ezt szem előtt tartva igyekezett az elmúlt négy esztendőben 

szolgálni városunkat.  

A fenti fejlesztéseket nem valósíthattuk volna meg a sok-sok segítő javaslat, ötlet 

nélkül, melyeket választóinktól kaptunk.  A hajósi lakosok, vállalkozók, 

magánszemélyek, civil szervezetek és valamennyi intézményi és önkormányzati 

dolgozó támogatták munkánkat, így mindannyiunk közös eredménye az elmúlt négy 

év!  

 Hajós Város Képviselő - testülete  
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