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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2016. február 17-én (szerdán) 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) 

  Jánossomorja Televízió munkatársai 

  Kisalföld Napilap munkatársa 

 

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselő jelen van, továbbá azt, 

hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra 

jogosultak. (2. sz. melléklet) 

 

 

Lipovits Máté: Módosító javaslata a napirenddel kapcsolatban az, hogy a közvilágítás körül 

kialakult problémák miatt tárgyalják meg jelen ülés előtt kiosztott írásos előterjesztését. Arra 

kérte a képviselő-testületet, hogy fogalmazzanak meg egy nyílt levelet az E.ON felé, mert a 

kialakult helyzet miatt a lakosság az önkormányzatot támadja, ami nem feltétlenül jogos. Ezért 

kérte, hogy előterjesztését második napirendi pontként tárgyalják meg. 

 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté javaslatának elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotása 

 

2./ Közvilágítással kapcsolatos problémák megtárgyalása 

 

3./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendeletalkotás 

 

4./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

 

5./ A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása 

 

6./ Egyes hanságligeti ingatlanok belterületbe vonása 
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7./ Hanságligeten közterület elnevezés megváltoztatása 

 

8./ Ingatlan értékesítések 

 

9./ 2016. évi munkaterv elfogadása 

 

10./ Kék Bagoly Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

 

11./ A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítása 

 

12./ Javaslat a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén a 2016. évi téli 

igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2016. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarend meghatározása 

 

13./ Pályázati felhívás 

 

14./ Polgármester szabadságának ütemezése 

 

15./ Vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2016-2030. évi 

Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása 

 

16./ Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

17./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

18./ Egyebek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotása (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A költségvetési törvény előírása szerint a jegyző irányításával került 

összeállításra az anyag. A költségvetést valamennyi bizottság megtárgyalta és véleményezte is. 

A központi támogatás összege a 2015. évhez képest csökkent, viszont az önkormányzat kiadásai 

nőnek. A tervezetben az általános tartaléknál 58 M Ft, a céltartaléknál pedig 170 M Ft szerepel. 

A céltartalék két részből állt. 150 M Ft a 2017. évi első három hónap működésére szolgál. A 

fennmaradó 20 M Ft-ot pedig a várható pályázatok önerő részére különítették el. Véleménye 

szerint ennyi tartalékkal tartható lesz az idei költségvetés. 



3 
 

Elsőként Luka Jánosnak, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

elnökének adta át a szót, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna megérkezett, 8 fő képviselő van jelen.  

 

Luka János: Az egy héttel ezelőtt megtartott bizottsági ülésről készült rövid vélemény a 

bizottság álláspontját tartalmazza. A bizottság nem támogatta azt, hogy a VÜMESZ-hez az 

üzemeltetési vezetőt január 1-jétől vegyék fel, április 1-től javasolták ennek a funkciónak a 

betöltését. Emiatt 930 E Ft-tal és annak járulékaival csökkenteni kell a személyi juttatások 

összegét. A beruházások között szerepelt egy konténer beszerzés a hajléktalanok nappali 

melegedésére. Ez nem valósult meg. A Körzeti Általános Iskolában karbantartás címén 

parkettázni kell minden évben. Erre nem volt beállítva költség az idei költségvetésben. A 

bizottság 2 M Ft-ot javasolt erre a célra elkülöníteni 4 tanterem vonatkozásában. 

Felhalmozási kiadások között szerepel 6 M Ft, ebből 2 M Ft-os támogatás a református 

egyházközségé, 4 M Ft pedig a katolikus egyházközségé. A katolikus egyházközség felé 

elhangzott egy olyan kérés, hogy az előző támogatási összeggel számoljanak el. A beavatkozás, 

amire a tavalyi évben adták a támogatást és a követelmények, amit a támogatás ellenében 

kértek, még nem valósult meg, folyik ezzel kapcsolatban a vizsgálat. A civil szervezetek 

részéről a pályázatokat március 18-ig lehet beadni, addig a vizsgálatot el tudják végezni. 

TAO pályázat címen 3 M Ft került beállításra a sportegyesülethez. Az önkormányzat még nem 

rendelkezik olyan információval, hogy mire pályázik a sportegyesület, tehát, hogy mihez fogják 

felhasználni a 3 M Ft-ot.  

Az anyagban kiemelésre került az egyik pillér, amely egyre gyengül. Ez a közös hivatal 

kiadásainak fedezete, melynek összege ebben az évben 5.357 E Ft. Tavaly ez az összeg még 

32.312 E Ft volt. Ez a változás nem törvénymódosítás miatt következett be, hanem az adóerő-

képesség változása okozza ezt a 27 M Ft-os csökkenést.  

Igazi növekedésnek tekinthető a 41 M Ft, amit a hanságligeti ingatlanok belterületbe vonásának 

költségeire kapott az önkormányzat. A kiadás erre a célra 44 M Ft. Tehát az önkormányzat 3 

M Ft-ot tesz saját erőként a belterületbe vonási költségekhez.  

52.260 E Ft-os összeg szerepel a működési hozzájárulások között a közös hivatalok 

vonatkozásában. A két másik önkormányzat ellentétes véleményen van a finanszírozás 

felosztása tekintetében. Ők azt vallják, hogy a náluk felmerülő kiadásokat is Jánossomorjának 

kell fizetni.   A kormányhivatal viszont nem ezen az állásponton van.  

A helyi adó bevételeknél az iparűzési adó tekintetében 500 M Ft bevétel szerepel. A realizált 

iparűzési adó bevétel tavaly 521 M Ft volt. Ez idén is teljesülhet, amennyiben a két másik 

önkormányzattal a finanszírozás tekintetében egyezségre jutnak.  

A kommunális adónál 7 M Ft-os a tervezett bevétel, mivel megemelték ennek az adónak az 

összegét. Ezt a bevételt kommunális jellegű felújításokra kell fordítani.  

Előző évi pénzmaradvány 294 M Ft, mely véleménye szerint rekord mértékű. Ez abból is áll, 

hogy bizonyos beruházásokat nem tudott megvalósítani az önkormányzat.  

A kiadásoknál lényeges körülmény volt a létszámnövekedés. 2 fő 9 havi bérköltségei 

szerepelnek a költségvetésben. A pályázati referens vonatkozásában megemlítette, hogy 2020-

ig terjedő időszakban több pályázati kiírás lesz, ezáltal a beruházásra fordítható összeg 

megemelhető. Ezen lehetőségek kihasználásához szükséges a pályázati referens alkalmazása. 

Az üzemeltetési vezetőt pedig azon személyek irányítása miatt kell alkalmazni, akik „terepen” 

dolgoznak. Remélhetőleg a munka színvonala is nő az üzemeltetési vezető alkalmazásával. 

A dologi kiadások között, mely 314 M Ft, nagy tétel a korábban említett 44 M Ft-os belterületbe 

vonás.  E nélkül 270 M Ft lenne a dologi kiadások összege, ez tavaly 280 M Ft volt. A bizottsági 

ülésen elhangzott, hogy bizonyos beszerzések központosításra kerültek. Reményei szerint ez 

kedvező hatással lesz a beszerzésekre, illetve azok költségeire.  
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Lipovits Máténak, a bizottság tagjának volt egy felvetése, hogy nemzeti ünnepek során 

lobogókat kellene elhelyezni a villanyoszlopokon. Ennek van egy egyszeri költsége, illetve van 

egy folyamatosan jelentkező költség. Ez utóbbi költség függ a zászlók kihelyezésének számától 

is, a zászlók kihelyezése és beszedése ugyanis speciális jármű igénybevételével jár.  

A Sós Antal Közösségi Ház fűtési és szellőzési rendszerével kapcsolatban 4 M Ft-os beruházási 

igényét küldte meg Molnár Tamás. A bizottság véleménye az, hogy ezt az igényt a konkrét 

tervek elkészülte után újra be kell nyújtani a bizottság elé.  

Az önkormányzat rendelkezésre álló szabad pénzforrása folyamatosan csökken. Ennek egyik 

oka, hogy csökken az állami támogatás, a másik oka, hogy emelkedik a létszám, a harmadik 

pedig az, hogy olyan beruházásokat csinál az önkormányzat, amely növeli az üzemeltetési 

költségeket.  

A költségvetésben nem szerepel a Klafszky Katalin Tagiskolával kapcsolatos költség. 109 M 

Ft került betervezésre felújítás és beruházás kapcsán. Ez nem nyújt fedezetet arra, hogy saját 

költségből finanszírozza az önkormányzat az iskola felújítását. Ha az önkormányzat hitelből 

kívánja felújítani az iskolát, akkor a költségekkel és a vagyon szerkezettel kapcsolatban meg 

kell vizsgálni néhány pontot. Ha egy éven túli hitelt szeretnének felvenni, akkor a kormány 

részéről is engedély kell és csak kötelező feladat ellátásához lehet felhasználni. A stabilitási 

törvény szabályozza azt, hogy milyen összegű hitelt vehet fel egy önkormányzat. Ez az összeg 

egyenlő a közhatalmi bevételek között szereplő saját bevételek 50 %-ával. Az éven belüli 

hitelek felhasználásához nem kell kormányzati engedély. A bank szempontjából biztosíték lehet 

a forgalomképes vagyon, illetve az adók összegének egy része. Jelenleg Jánossomorjának nincs 

adósságállománya.  

A kötelező és önként vállalt feladatokat külön kell választani. Az intézményeknél látható, hogy 

mennyi az állami támogatás és mennyit költ ezen felül az önkormányzat az adott intézményre. 

Pl: meg kell vizsgálni, hogy a bölcsődét milyen formában lehet üzemeltetni. A közelben van 

egy példa arra, hogy a bölcsőde alapítványi bölcsődeként működik. Ebben az esetben az 

önkormányzat nem fenntartó, csak támogató. A közpénzzel nagyon óvatosan és felelősen kell 

gazdálkodni. Természetesen vannak váratlan, előre nem látható kiadások.  

A működési célú bevételek és kiadások oldalán a tartalékok között szerepel 228.623 E Ft. 

Véleménye szerint ezt a tartalékot a finanszírozási tartalékok között kellene szerepeltetni.  

A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a három módosító javaslattal 

elfogadásra javasolta a 2016. évi költségvetést.  

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság az eredeti előterjesztést javasolta elfogadásra. 

 

Winkler László: Szociális és Egészségügyi Bizottság hiányolta a költségvetésből a Klafszky 

Katalin Tagiskola felújítására beállított összeget. Ilyen sor ugyanis a költségvetésben nem 

szerepel.  

A bizottság kevésnek találta a 6 db építési telek kialakítását. Ahhoz, hogy növekedjen a 

gyereklétszám, 50-60 telek kialakítására lenne szükség. 

A konténerrel kapcsolatban elmondta, hogy az erre tervezett összeget különítsék el és a második 

félévben döntsenek arról, hogy milyen formában valósul meg a nappali melegedő. Az erre szánt 

összeg 1,5 M Ft. A bizottság ezzel a módosító javaslattal elfogadásra javasolta a 2016. évi 

költségvetést.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: A fenti 1,5 M Ft-os összeget a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 

segélyezésre fordítandó összegből „megspórolta”. 

 

Nemes Csaba: Sajnálta, hogy a költségvetés elkészítése megelőzte a Klafszky Katalin 

Tagiskoláról szóló döntést. Mivel nem látható a költségvetésben semmiféle összeg a Klafszkyra 



5 
 

elkülönítve, így véleménye szerint az idei évben nem fordítanak semmi pénzt az iskola 

felújítására. Annak örült, hogy Luka János, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság elnöke nem utasítja el a hitel felvételének lehetőségét. Az 58 M Ft-os 

általános tartalék összegéből semmiképpen nem javasolta az uszoda javítást finanszírozni. Az 

uszodát Jánossomorja építette. A környező iskolákból is ide járnak a gyerekek úszni. Tehát nem 

csak Jánossomorja feladata az uszoda javítása. Ráadásul nem is kötelező feladat, viszont az 

iskola működtetése igen. Javasolta, hogy ebből az 58 M Ft-os tartalékból 30 M Ft-ot 

különítsenek a Klafszky Katalin Tagiskola felújítására.  

 

Lipovits Máté: A költségvetéssel kapcsolatban módosító javaslata az, hogy a mezei őrszolgálat 

felállítására különítsenek el 3,3 M Ft-ot. A mezőőri hozzájárulás bevezetése véleménye szerint 

fedezné a költségeket. Igény és szükség is van rá az illegális hulladéklerakás és a falopások 

elkerülése miatt.  

 

Molnár Gábor: Semminemű létszámbővítést nem támogatott. Véleménye szerint a kiadott 

önkormányzati ingatlanokat piaci alapon kell kiadni. A hitel felvételétől elzárkózik. A Sós 

Antal Közösségi Ház fűtésével kapcsolatban elmondta, hogy látva a művelődési ház 

telítettségét, vissza kell kerülnie az önkormányzat, illetve a művelődési ház irányítása alá. Az 

önkormányzat, illetve a művelődési ház tartsa fenn és a telítettség elkerülése érdekében 

helyezzen át oda programokat, próbákat, stb. Kérte továbbá, hogy a művelődési ház bejáratán 

található táblát, mely szerint a zeneiskolások hátulról közlekedjenek, azonnal távolítsák el. Ezen 

ugyanis több szülő felháborodott. A járdafelújítással kapcsolatban kérte, vizsgálják meg annak 

a lehetőségét, hogy az Leier kőből készüljön, mivel bármiféle felújítás során azt csak fel kell 

szedni és a munka elvégzése után visszahelyezhető.  

Hanságliget problémáját sikerült kéz a kézben megoldani. Szomorú tényként konstatálta, hogy 

nevét az ügy kapcsán sem Polgármester Úr, sem a Jánossomorja Televízió nem említette meg.  

A művelődési ház hátsó teraszára szánt 1,9 M Ft-ot, továbbá a lobogók beszerzésére és 

kihelyezésére szánt 600 E Ft-ot javasolta átcsoportosítani a képviselő-testületi ülések élő 

közvetítésére.  

Kérdése Bella Zsolthoz, hogy a KLIK-nek átadott pénzeszköz mit tartalmaz. 

 

Bella Zsolt: Hasonlóan a tavalyi évhez, jutalmat szeretnének osztani a pedagógusoknak. Ez 

nettóban 32 E Ft-ot jelent személyenként. 

 

Molnár Gábor: Kérése, hogy egységesen osszák el a pénzt, ne differenciáljanak.  

 

Bella Zsolt: A létszámbővítés valóban plusz kiadással jár. Bizonyos feladatok elvégzésére kell 

felvenni szakembert. Nem lehet csak és kizárólag a kiadásokat nézni. Az elkövetkezendő 

időszakban írják ki a TOP-os pályázatokat. Egyáltalán nem mindegy az, hogy hány pályázaton 

tudnak sikeresen részt venni. Ezért van szükség a pályázati referensre. Üzemeltetési vezetőre is 

szükség van, különböző beruházások kapcsán a szakértői véleménye ugyanis fontos lehet.  

 

Lipovits Máté: Reagálva Molnár Gábor felszólalására elmondta, hogy a hanságligeti 

belterületbe vonás kapcsán senki nem került reflektorfénybe, nem csak Molnár Gábor maradt 

ki ebből a reflektorfényből. Másrészt véleménye szerint ez nem a képviselő-testületi ülés 

témája. 

 

Molnár Gábor: Valóban szükség van műszaki szakemberekre, de úgy gondolta, hogy Bella 

Sándort ezért vették fel. Bella Sándornak nagyon jó híre van, kellő szakértelemmel rendelkezik, 
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a beruházások során felül tudja vizsgálni, illetve ellenőrizni tudja azt, hogy helyesen készül-e 

el az adott létesítmény.  

 

Nemes Csaba: Kérte, hogy a márciusi ülésen tárgyaljanak a hitel felvételéről. Úgy tudta, hogy 

ajánlatot már kért az önkormányzat néhány banktól. Szeretné, ha erről a márciusi ülésen 

tárgyalnának.  

Véleménye szerint az uszodára pénzt kell szerezni, akár pályázat útján, akár úgy, hogy a 

környező önkormányzatoktól – ahonnan a gyerekek ide járnak úszni – kérjenek támogatást a 

javításra. Ennek fejében néhány évig ingyenes lenne az úszás a környező iskolás gyermekek 

részére.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor azon javaslatának elfogadását, miszerint a 

művelődési ház hátsó teraszának felújítására szánt 1,9 M Ft-ot a képviselő-testületi ülések élő 

közvetítésére csoportosítsák át. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el Molnár 

Gábor javaslatát. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor azon javaslatának elfogadását, miszerint a 

lobogók beszerzésére és kihelyezésére szánt 600 E Ft-ot a képviselő-testületi ülések élő 

közvetítésére csoportosítsák át.  

 

A képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal nem fogadta el Molnár Gábor javaslatát. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor azon javaslatának elfogadását, miszerint az 

önkormányzat ne hozza létre az üzemeltetési vezető státuszt. 

 

A képviselő-testület 1 igen, 8 nem szavazattal nem fogadta el Molnár Gábor javaslatát. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor azon javaslatának elfogadását, miszerint az 

önkormányzat ne hozza létre a pályázati referens státuszt. 

 

A képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal nem fogadta el Molnár Gábor javaslatát.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor azon javaslatának elfogadását, miszerint az 

önkormányzat ne hozza létre a mezőőri státuszt. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Molnár Gábor 

javaslatát. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Nemes Csaba javaslatának elfogadását, miszerint az 

általános tartalékból, melynek összege 58 M Ft, 30 M Ft-ot különítsenek el célzottan a Klafszky 

Katalin Tagiskolával kapcsolatos 2016. évi kiadások fedezetére.  

 

A képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el Nemes 

Csaba javaslatát.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának 

elfogadását, miszerint különítsenek el 1,5 M Ft-ot konténer vásárlására. 
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A képviselő-testület 3 igen, 6 nem szavazattal nem fogadta el a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság javaslatát. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság azon javaslatait, miszerint az üzemeltetési vezető státuszt április 1. napjától hozzák 

létre, így 930 E Ft-tal és annak járulékaival kell csökkenteni a személyi juttatások összegét, 

valamint a központi iskolában 2 M Ft értékben tantermek parkettázását végezzék el. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének fenti módosításokkal történő elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta az 

1/2016. (II. 17.) rendeletét, mely Jánossomorja Város 2016. évi költségvetéséről szól, a 4. sz. 

melléklet szerint.  

 

A szünetben 17 óra 45 perckor az 1/2016. (II. 17.) rendelet kihirdetésre került. 

 

 

2./ Napirendi pont 

 

 

- Közvilágítással kapcsolatos problémák megtárgyalása 

 

 

Lőrincz György: Lipovits Máté előterjesztésében előadta, hogy véleménye szerint nyílt levelet 

kell írni az E.ON felé, amelyben kifogást emel az önkormányzat az ellen, hogy egyes 

szakaszokon heteken keresztül áramkimaradások vannak. Az önkormányzat és az E.ON között 

történt már levélváltás. Az E.ON nem tudja az áramkimaradások okát, de kutatják és a 

távtartókat minden olyan helyre felhelyezik, ahol az a hiba jelentkezett, hogy a szél összeütötte 

a vezetékeket.  

 

Luka János: Az önkormányzat és az E.ON a közvilágítás karbantartása érdekében szerződésben 

áll egymással. Ebben a szerződésben meghatározásra került az az időintervallum, amelyen belül 

meg kell szüntetni a hibát. A levélnek tehát arról kell szólnia, hogy az önkormányzat a szerződés 

melyik pontját sérelmezi, melyik ponttal nem ért egyet. Egyetért azzal, hogy kell írni az E.ON-

nak, de nem feltétlenül nyílt levelet. A szerződés az önkormányzat és az E.ON között nem 

működik.  

 

Bella Sándor: Örült az előterjesztésnek, de sajnos a helyzet nem egyszerű. Az E.ON ma 

Magyarországon nem egy könnyű eset. Most már az E.ON, előtte pedig az E.ON tulajdonában 

álló társaság végezte a közvilágítás karbantartását. Jelen pillanatban egy éves határozott idejű 

szerződés alapján végzi az E.ON a karbantartást, pontosan azért, hogy ezen a későbbiekben 

viszonylat könnyen lehessen változtatni. Ez a szerződés a közvilágítási aktív elemek 

karbantartására vonatkozik.  Ezek az aktív elemek az E.ON tulajdonában álló közvilágítási 

lámpatesteket jelentik. A szerződésben szerepel az, hogy milyen teljesítési határideje van az 

E.ON-nak. Kiemelt helyeken, gyalogátkelőknél 48 órán belüli, csoportos hibák esetén 8 napon 

belüli, egyéb helyeken pedig 14 napon belüli hibaelhárítási kötelezettsége van az E.ON-nak. 
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Előfordul nagyon sokszor, hogy a hibaelhárítás után egy óra múlva már újra észlelhető a hiba. 

Ez azt jelenti, hogy nem a közvilágításban van hiba, hanem a mögöttes hálózatban, erre viszont 

a szerződés nem vonatkozik. A szerződés hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés 

működéséhez szükséges villamos energia ellátásra. Az önkormányzat a rendszerhasználati díjat 

megfizeti, a szolgáltatás pedig nem működik. A mögöttes hálózat javításával kapcsolatban nem 

tud kihez fordulni, mert nem adják ki a telefonszámát, ugyanis nem ügyfélkapcsolati ügyintéző. 

Ma voltak az E.ON munkatársai a hibaelhárítás miatt. Szemrevételezéssel kiszűrik azokat a 

helyeket, ahol a vezetékek összeérnek és felszerelik a távtartókat. Az esős időszakban pedig az 

fordul elő, hogy a lámpatestek beáznak, ezért az egyes lámpaburákat leszedik és ellenőrzik. A 

lakosság és az önkormányzat türelme elfogyott, hathatós intézkedést kérnek az E.ON-tól. Bízik 

abban, hogy javulni fog a helyzet.  

 

Luka János: Ha nem működik a közvilágítás, az önkormányzat akkor is fizet. A szolgáltatásnak 

és a térítésnek arányban kellene lennie.  

 

Lipovits Máté: A lakosság türelme valóban elfogyott, nem jogosan, de az önkormányzatot 

teszik felelőssé. Egy nyilatkozat véleménye szerint nyomatékosítja az önkormányzat akaratát. 

A képviselő-testületnek egy emberként kell az E.ON elé állnia az ügyben.  

 

Winkler László: Azon kell elgondolkodni, hogy helyi vállalkozó végezze el a karbantartást. 

Vannak helyben is szakemberek.  

 

Bella Sándor: A korábbi szolgáltatóval sok probléma volt, az E.ON azért szüntette meg a céget, 

mert a javításoknak nem tett eleget. Nagyon szigorú feltételei vannak annak, hogy ki vállalhatja 

ezt a karbantartási tevékenységet. Azért kötött az önkormányzat egy éves szerződést az E.ON-

nal, hogy legyen lehetőség változtatni a szolgáltatót illetően. A lámpatestek élettartama is lejárt 

már. Tehát gondolkodni kell a közvilágítás korszerűsítésén. Megfelelő módon végig kell járni 

ezt a témát, annak érdekében, hogy a közvilágítás is megfelelő legyen. Komplett szolgáltatást 

is lehet végeztetni, ami azt jelenti, hogy 12-15 éves időszakra a szolgáltatásban benne 

foglaltatik a közvilágítás korszerűsítése, a közvilágítással kapcsolatos mindennemű 

karbantartás. A szolgáltatónak is az az érdeke, hogy a 12-15 éves időszak alatt minél kevesebb 

probléma legyen a rendszerrel.  

 

Lőrincz György: Visszatérve a napirendi ponthoz, kérdés az, hogy nyílt levelet írjanak vagy az 

E.ON-t keressék meg. 

 

Luka János: Nem ismert a sajtóközlemény szövege, de egy sajtóközlemény nem felel meg 

annak, amit Lipovits Máté írt. A nyilatkozatnak csak néhány mondatból kell állnia. Azt kell a 

közvélemény számára nyilvánvalóvá tenni, hogy azért a szolgáltatásért, ami hosszú ideje nem 

működik, nem az önkormányzatot terheli a felelősség. A hálózat nem megfelelő működése az 

oka annak, hogy nincs közvilágítás, nem a közvilágítási szerződésben foglaltak nem teljesítése. 

Mivel a rendszerhasználati díjat az önkormányzat kifizeti, az E.ON-nak kötelessége, hogy a 

hibát elhárítsa. Pusztán a tényeket kell közölni, mást nem. 

 

Lipovits Máté: Tulajdonképpen az ő levelében benne van az, amit Luka János mondott, csak 

hosszabban és nagyobb érzelmi hatást kiváltva, azért, hogy a felelős vezető tegyen már valamit 

az E.ON-nál. Ha csak egy sima levelet küldenek, akkor véleménye szerint nem történik semmi, 

ha azonban egy nyílt levelet küld az önkormányzat, akkor esetleg tesz valamit az E.ON. Erről 

a sajtónak is tudnia kell. Fel kell hívni a figyelmet a balesetveszélyre is és arra, ha történik 

esetleg egy haláleset, akkor nem az önkormányzatot, hanem az E.ON-t terheli a felelősség. 
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Ezzel kell szembesíteni az E.ON-t. Ha ez a levél elmegy, akkor azt mondhatja a képviselő-

testület, hogy mindent megtett az ügy érdekében. 

Luka János: Véleménye szerint soha nem lehet olyat közzétenni, ahol a képviselők aláírása 

szerepel, azt kell a sajtóközleményre írni, hogy Jánossomorja Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete. A sajtóközlemény egyrészt egy tájékoztatás kell, hogy legyen, másrészt 

úgy kell megfogalmazni, hogy az E.ON is megértse a problémát. Az E.ON beszedi a 

rendszerhasználati díjat, de a hálózatra abból nem fordít semmit. Fel kell hívni a figyelmet arra, 

hogy a szolgáltató teljesít. Ezt a sajtóközleményt keretes hirdetésként kell megjelentetni.  

 

Lipovits Máté: Természetesen az aláírást ki lehet venni, ehhez nem ragaszkodik, de a hosszabb 

verzióhoz igen.  

 

Molnár Gábor: Rengeteg pénzt fizet az önkormányzat a közvilágításért és mégsem megfelelő a 

szolgáltatás, ezért mindent meg kell tenni, hogy ez nyilvánosságra kerüljön. Meg kell jelentetni 

a sajtóközleményt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Luka János javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

rövidített tartalmú, keretbe foglalt sajtóközleményt jelentet meg a Kisalföld című 

napilap mosonmagyaróvári oldalán a közvilágítás körül kialakult helyzet tisztázása 

érdekében.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. február 29. 

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendeletalkotás (5. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az előterjesztésből olvasható, hogy jogszabályváltozások teszik szükségessé 

az egyes, korábban megalkotott önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését. A 

képviselő-testület a helyi adókról szóló 17/2003. (XII. 18.) rendeletét 2015. január 1-jei 

hatállyal hatályon kívül helyezte, azonban 2003-tól a képviselő-testület többször módosította, 

ezért a módosító rendeletek hatályon kívül helyezése is szükséges. A napirendi pontot 

megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Átadta a szót a 

bizottság elnökének, mondja el a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 

 



10 
 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelet megalkotásának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal, elfogadta és megalkotta a 2/2016. (III. 11.) 

rendeletét, mely az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szól, a 6. sz. 

melléklet szerint.  

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása (7. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A rendelet módosításával lehetőség nyílik arra, hogy a rászorulók a tűzifát ne 

utalvány formájában, hanem természetben kapják meg. Ehhez azonban a rendelet módosítására 

szükség van. Átadta a szót Winkler Lászlónak, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnökének. 

 

Winkler László: A bizottság javasolta a rendelet módosítását, mivel a tapasztalatok azt mutatják, 

hogy van igény a tűzifára. Elmondta, hogy egy-egy rászoruló család részére 1 és 3 m3 közötti 

mennyiségű tűzifát biztosítanak. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló rendelet módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal, elfogadta és megalkotta a 3/2016. (III. 11.) 

rendeletét, mely a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

módosításáról szól, a 8. sz. melléklet szerint.  

 

 

5./ Napirendi pont 

 

 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása (9. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Bella Zsolt alpolgármester az eddigi működés során szerzett tapasztalatok 

alapján állította össze a temetkezésről szóló rendelethez kapcsolódó módosító javaslatait, 

melyeket a szolgáltatóval is egyeztetett. Két temetőben urnafal kialakítására is sor került, erre 

a rendelet eddig díjat nem állapított meg, ezért van szükség a rendelet módosítására. Kérte Luka 

Jánost, ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság álláspontját. 

 

Luka János: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság módosító 

indítvánnyal kívánt élni. Az egyes sírhely árát 4.000,- Ft + áfa, a kettes sírhely árát 8.000,- Ft + 

áfa összegben javasolta meghatározni. 

 

Molnár Gábor: Úgy gondolta, hogy a kommunális adó emelése után most nem kellene a 

sírhelyek díjait megemelni. Az urnafülkék díjait természetesen meg kell állapítani, de a többi 
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díjat nem javasolta emelni.  

 

Lipovits Máté: Technikai jellegű kérdése az, hogy a díjakat a városházán szedik be, vagy a 

szolgáltatónál kell fizetni. 

 

Lőrincz György: A városházán kell a díjakat befizetni. 

Szavazásra tette fel Molnár Gábor javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 6 nem szavazattal nem fogadta el Molnár Gábor javaslatát. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság módosító javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési 

és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet fenti 

módosításokkal történő módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, elfogadta és megalkotta a 4/2016. (III. 11.) 

rendeletét, mely a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról szól, a 10. sz. 

melléklet szerint. 

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

- Egyes hanságligeti ingatlanok belterületbe vonása (11. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Tavalyi évben indult el a hanságligeti ingatlanok belterületbe vonásának 

kezdeményezése. A kormány erre a belterületbe vonásra 41 M Ft-ot biztosít az 

önkormányzatnak. Az előterjesztés tartalmazza azokat a helyrajzi számokat, amelyeket érint a 

belterületbe vonás. Arról kell dönteni, hogy támogatja-e ezt az önkormányzat. A napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Kérte 

Luka Jánost, a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Luka János: A bizottság támogatta az előterjesztésben szereplő ingatlanok belterületbe vonását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy Hanságliget lakott 

külterület tekintetében az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat belterületbe vonja: 
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381 0384/2 0388/21 0388/55 

383 0384/5 0388/22 0388/56 

385 0384/6 0388/23 0388/57 

387 0384/7 0388/24 0388/58 

389 0384/8 0388/25 0388/6 

0380/1 0384/9 0388/26 0388/7 

0380/2 0386/1 0388/27 0388/8 

0382/1 0386/10 0388/30 0388/9 

0382/10 0386/11 0388/31 0390/1 

0382/11 0386/12 0388/33 0390/10 

0382/12 0386/13 0388/34 0390/11 

0382/13 0386/2 0388/35 0390/12 

0382/2 0386/4 0388/36 0390/13 

0382/3 0386/5 0388/37 0390/15 

0382/4 0386/6 0388/38 0390/16 

0382/5 0386/7 0388/39 0390/2 

0382/6 0386/8 0388/4 0390/3 

0382/7 0386/9 0388/40 0390/4 

0382/8 0388/10 0388/41 0390/5 

0382/9 0388/11 0388/42 0390/6 

0384/10 0388/12 0388/43 0390/7 

0384/11 0388/13 0388/44  

0384/12 0388/14 0388/47  

0384/13 0388/15 0388/48  

0384/14 0388/16 0388/49  

0384/15 0388/17 0388/50  

0384/16 0388/18 0388/51  

0384/17 0388/19 0388/52  

 0388/20 0388/53  

  0388/54  

 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás lefolytatását kezdeményezze az illetékes 

hatóságoknál. 

 

3. Dönt továbbá arról, hogy a belterületbe vonás tényleges összköltsége és a kapott 

támogatás közötti különbözetet saját forrásból biztosítja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester  

 

Határidő: 2016. március 1. 
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7./ Napirendi pont 

 

 

- Hanságligeten közterület elnevezés megváltoztatása (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Jelen napirendi pont részben összefügg az előzővel. Tekintettel arra, hogy 

megindul a belterületbe vonási eljárás, célszerű megoldani ezzel együtt egy másik problémát 

is, amely szintén Hanságliget részéről jelentkezett. Utca nevek egyeznek a városban. A helyi 

rendelet azonban kimondja, hogy a város közigazgatási területén több azonos elnevezésű 

közterület nem lehet. Az előterjesztésben az szerepel, hogy az elnevezésre érkezett javaslatokat 

a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. Viszont az, hogy milyen formában gyűjti be a 

javaslatokat, nem szerepel az előterjesztésben. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság 

álláspontját.  

 

Luka János: A bizottság egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal. 

 

Nemes Csaba: A bizottság azt találta célszerűnek, hogy az érintettek véleményét kérjék ki. 

Ehhez szükséges lenne néhány plakátot kihelyezni Hanságligeten azzal a felhívással, hogy 

várják az utcák elnevezésére a lakosság javaslatait.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy Hanságliget Dózsa, 

Kossuth, Liget, Vasút utcák elnevezését meg kívánja változtatni. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett javaslatokat a Humánpolitikai Bizottság 

véleményével terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Lőrincz György 

 

Határidő: 2016. május 31. 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- Ingatlan értékesítések 

 

 

- A jánossomorjai 757/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése (13. sz. 

melléklet) 
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Lőrincz György: A 757/1 helyrajzi számú, 319 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” 

megnevezésű ingatlanról már tárgyalt a képviselő-testület. Az értékesítést megelőzően ugyanis 

szükséges volt a rendezési terv módosítása, mivel fenti ingatlant a szabályozási terv 

közterületnek jelölte. Most a képviselő-testületnek az eladási árat kell meghatároznia. A 

napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Luka János: A bizottság javaslata az, hogy 4.000,- Ft/m2-ben állapítsa meg a képviselő-testület 

a vételárat.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jánossomorjai, 757/1 

helyrajzi számú, 319 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 

természetben az Erdősor utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlant 4.000,- 

Ft/m2 vételár ellenében értékesítésre kijelöli. A telekalakítással kapcsolatos költségek a 

vevőt terhelik. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos egyeztetések lebonyolítására és az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 31. 

 

- A jánossomorjai 2407/30 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése (14. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A 2407/30 hrsz-ú ingatlan 29 m2 nagyságú, melyre Nagy Erik és Nagy-Tamás 

Erika – mint a 2402/2. helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai – vásárlási kérelmet nyújtottak be. 

Amint az a mellékelt helyszínrajzon látható, a telek a 2401/2, illetve a 2401/4 hrsz-ú ingatlanok 

Sipőcz István utcai végében helyezkedik el. A rendezett, szabályos utcakép érdekében, és a 

rendezési terv alapján, ennek megfelelően a telek nagyobbik része a 2401/2, kisebbik része a 

2401/4 hrsz-ú ingatlanokhoz kell, hogy kerüljön. Vásárlók szóban jelezték, hogy a 2401/2 hrsz-

ú ingatlan mellettük lévő részét is meg kívánják vásárolni. Most a képviselő-testületnek az 

eladási árat kell meghatároznia a 2407/30. hrsz-ú ingatlan tekintetében.  A napirendi pontot 

megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka 

Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság 2.000,- Ft/m2-es árat javasolt megállapítani. 

 

Molnár Gábor: Nem értette, hogy miért lett 2.000,- Ft, ha eddig mindent 4.000,- Ft-ért adtak. 

Javasolta, hogy ezt a területet is 4.000,- Ft/m2-es áron értékesítsék. 

 



15 
 

Luka János: Válasza az, hogy nem mindent adtak 4.000,- Ft-ért. Azt is kell nézni, hogy kinek 

az érdeke a kezdeményezés. Az önkormányzat érdeke az, hogy az utcakép rendezett és 

szabályos legyen.  

 

Molnár Gábor: Visszavonta indítványát. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna távozott, 7 fő képviselő van jelen az ülésen. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatának elfogadását.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jánossomorjai, 

2407/30 helyrajzi számú, 29 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 

természetben a Sipőcz István utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlant 

2.000,- Ft/m2 vételár ellenében értékesítésre kijelöli. A telekalakítással kapcsolatos 

költségek a vevőt terhelik. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos egyeztetések lebonyolítására és az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 31. 

 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

- 2016. évi munkaterv elfogadása (15. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A 2016. évi munkatervvel kapcsolatban elmondta, hogy sokkal több napirendi 

pontot fognak tárgyalni, mint ami a munkatervben szerepel. Jelenleg ugyanis csak a kötelező, 

illetve előre tervezhető napirendi pontokat szerepeltették a munkatervben. Kérte a 

munkatervvel kapcsolatos javaslatokat. 

 

Lipovits Máté: Javasolta, hogy az E.ON beszámolóját hozzák előre áprilisra. 

 

Luka János: Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatát márciusban javasolta megtárgyalni. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az önkormányzat 2016. évi munkatervének fenti 

módosításokkal történő elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti módosításokkal 

elfogadta Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi munkatervét. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- Kék Bagoly Bölcsőde alapító okiratának módosítása (16. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: 2016. január 1-jétől változtak a kormányzati funkciók, ezért szükséges a 

bölcsőde alapító okiratának módosítása. 

Szavazásra tette fel a Kék Bagoly Bölcsőde alapító okirat módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kék Bagoly Bölcsőde 

alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja el.  

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezze a Magyar Államkincstárnál az 

alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését.  

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2016. február 25. 

 

 

11./ Napirendi pont 

 

 

- A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítása (17. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosítására szintén a kormányzati funkciók változása miatt van szükség.  

Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzat módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 42/2014. (V. 28.) sz. 

határozatával jóváhagyott Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységek:  

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége, 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége, 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás, 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások, 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek, 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek. 

 

2.) A KÖH alaptevékenységét szabályozó jogszabályok:  

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet 

 

3.) A költségvetési szervben folyó tevékenységet az alábbi fő jogszabályok határozzák   

      meg:  

      Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet 

 

      4.) A közös önkormányzati hivatal létszáma. 23 fő 

 

5.) Szervezeti egységek feladatai: Az építési és műszaki ügyintézői státusz megszűnt, az 

SZMSZ-ből törlésre kerül.  

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

Kirendeltségeknek küldje meg a módosított szabályzatot. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2016. március 1. 

 

 

12./ Napirendi pont 

 

 

- Javaslat a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén a 2016. évi téli 

igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2016. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarend meghatározása (18. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az előterjesztés szerint a képviselő-testületnek kell meghatároznia a téli 

igazgatási szünet időszakát, illetve a munkaszüneti napok körüli munkarendet a közös 

önkormányzati hivatal esetében. A gyakorlat azt mutatja, hogy az áthelyezett szombati 

munkanapokon nem keresik fel ügyfelek a hivatalt. A két ünnep között szintén ez a helyzet. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

I. Jánossomorja Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy: 

1. A KÖH székhelyén igazgatási szünet időtartama télen: 2016. december 27-től 2017. 

január 2. Az igazgatási szünet időtartama alatt a KÖH székhelyén a hivatal zárva tart. 

Az egyes szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és 

feladatellátást. 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

II. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy: 

1. a.) A KÖH székhelye 2016. március 5-én (szombat/munkanap) zárva tart. A szervezeti 

egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan feladatellátást. Ahol az ügyfélforgalom 

lehetővé teszi, telefonos ügyeleti rendben biztosítja a feladatellátás zavartalanságát. 

 

b.) A KÖH 2016. október 15-én (szombat/munkanap) zárva tart. A szervezeti egységek 

ügyelet útján biztosítják a zavartalan feladatellátást. Ahol az ügyfélforgalom lehetővé 

teszi, telefonos ügyeleti rendben biztosítja a feladatellátás zavartalanságát. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester  

                    dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2016. február 28. 

 

 

13./ Napirendi pont 

 

 

- Pályázati felhívás (19. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A költségvetés keretében elfogadásra került a civil szervezetek támogatásának 

keretösszege. A tavalyi évben alkotta meg az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletét. Ebben a rendeletben 

az összeg elosztásának módja meghatározásra került. Célszerű a jelenlegi ülésen kiírni a 

pályázatokat, így a márciusi ülésen már tudnak dönteni az egyes civil szervezetek 

támogatásáról.  

 

Molnár Gábor: Az összeg megegyezik a tavalyi összeggel? 

 

Dr. Péntek Tímea: Igen, az idei évben bázisra terveztek. 
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Lipovits Máté: A pályázati referens tud majd segíteni a civil szervezeteknek a pályázati 

kiírásnál? 

 

Lőrincz György: Igen, de márciusban még nem lesz pályázati referens, úgyhogy csak jövőre 

tud segíteni a pályázatokban. 

 

Luka János: A sportegyesület támogatása is ebben szerepel? Milyen támogatási célnak felel 

meg?  

 

Nemes Csaba: Az a) pontban szerepel az egészséges életmód propagálása, terjesztése. 

Véleménye szerint ez megfelel a sportegyesület támogatási céljának.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot hirdet civil 

szervezetek részére jelen határozat 1. sz. mellékletében maghatározott tartalommal az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében elkülönített keret terhére.  

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a felhívást tegye közzé. 

 

3. Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a beérkezett pályázatokat döntésre előkészítve a soron 

következő képviselő-testületi ülésre terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2016. február 18. 

                 soron következő képviselő-testületi ülés  

 

 

14./ Napirendi pont 

 

 

- Polgármester szabadságának ütemezése (20. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Törvényi kötelezettség, hogy a képviselő-testület minden év február 28-ig 

hagyja jóvá a polgármester szabadságának ütemezését.  

 

Luka János: Tavalyi szabadsága van-e Polgármester Úrnak? 

 

Lőrincz György: Nincs. 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Lőrincz 

György polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Szabadság ütemterv 2016. 

 

Lőrincz György 

polgármester 
 

Éves szabadság: 39 nap 

Január  -   

Február 4 nap (22-24) 

Március 3 nap (5; 24-29) 

Április  - 

Május  - 

Június  - 

Július  10 nap (1; 7-8; 11; 15-22; 25-29) 

Augusztus 11 nap (1; 10-12; 22-24) 

Szeptember - 

Október 5 nap (15; 24-27) 

November - 

December 6 nap (22-30) 

  

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző  

 

Határidő: azonnal. 

 

 

15./ Napirendi pont 

 

 

- Vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2016-2030. évi 

Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása (21. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kötelezte az 

önkormányzatot, hogy tegyen eleget a 2016-2030. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv 

benyújtási kötelezettségének. Ennek az önkormányzat eleget is tett. Hanságliget vízellátó 

rendszere azonban kimaradt abból a tervből, melyet most pótolt az AQUA Kft. A napirendi 

pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Átadta a szót 

Luka Jánosnak, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: Sajnálatos módon Hanságliget kimaradt az AQUA Kft. által készített, felújításokat 

és pótlásokat tartalmazó tervből, melyet már korábban az önkormányzat jóváhagyott. A 

bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen határozat elválaszthatatlan 

mellékletét képező, AQUA Szolgáltató Kft. által készített Jánossomorja Hanságliget 

vízellátó rendszer beruházására vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.  

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az AQUA 

Szolgáltató Kft-t, hogy Gördülő Fejlesztési Tervek ügyében helyette és 

képviseletében önállóan eljárjon és a tervekkel kapcsolatos valamennyi 

dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan megtegye.  

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

       Határidő: 2016. március 31. 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen határozat elválaszthatatlan 

mellékletét képező, AQUA Szolgáltató Kft. által készített Jánossomorja Hanságliget 

vízellátó rendszer felújítására, pótlására vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.  

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az AQUA 

Szolgáltató Kft-t, hogy Gördülő Fejlesztési Tervek ügyében helyette és 

képviseletében önállóan eljárjon és a tervekkel kapcsolatos valamennyi 

dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan megtegye.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

16./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata (22. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

között fennálló együttműködési megállapodást minden évben felül kell vizsgálni.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat és 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: azonnal. 

 

 

17./ Napirendi pont 

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Megállapította, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kérdés, 

hozzászólás. Szavazást rendelt el.  

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

18./ Napirendi pont 

 

 

- Egyebek 

 

- Közös Önkormányzati Hivatal elszámolása (24. számú melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban átadta a szót Luka Jánosnak, a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 

Luka János: A közös önkormányzati hivatal 2014. évi elszámolásával kapcsolatban kapott 

Jánossomorja Város Önkormányzata Várbalog és Újrónafő községek önkormányzataitól 

levelet. Ebben a levélben olvasható, hogy a 2014-ben a közös hivatal költségvetését annak 
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érdekében fogadta el Újrónafő és Várbalog községek képviselő-testülete, hogy a közös 

hivatalnak legyen költségvetése. Amit így elfogadott a két önkormányzat, azt sem teljesítette. 

2015-re vonatkozóan is van elmaradás a két önkormányzat részéről. 2014 óta semmiféle pénz 

utalás nem történt a két önkormányzat részéről. Továbbra is azt állítja a két önkormányzat, hogy 

számítási hiba történt. A kormánymegbízottal folytatott tárgyaláson elhangzott, hogy nem 

fordulhat elő az, hogy a két önkormányzat hivatalát Jánossomorja önkormányzata tartja fenn 

állami normatíva nélkül.  

A bizottság javasolta, hogy Várbalog és Újrónafő község önkormányzatainak levelére reagálja 

azt a képviselő-testület, hogy korábbi, 2015. októberi döntését tartja fenn a 2014-es és 2015-ös 

elszámolás vonatkozásában.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna megérkezett, 8 fő képviselő van jelen. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében korábbi döntését fenntartja, 

mely szerint Várbalog és Újrónafő települések 2014. évre 217.257,- Ft összeget, 2015. 

I. félévre 2.144.966,- Ft összeget utaljanak Jánossomorja Város Önkormányzatának.  

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

- Bella Zsolt előterjesztése (25. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az előterjesztéssel kapcsolatban átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 

Luka János: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a vállalkozási szerződés keretében 

foglalkoztatott személyeknek nem fizetette ki a megbízási díjakat. Bella Zsolt előterjesztésében 

az a kérés olvasható, hogy az önkormányzat kössön szerződést Jakab Tamás vállalkozásával, 

aki a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskolában rendszergazdai feladatokat lát el, miszerint ha 

a KLIK késik a megbízási díj átutalásával, akkor az önkormányzat egyenlíti ki a tartozást a 

vállalkozó felé, kölcsönt nyújtva a KLIK-nek. Ezután a KLIK megfizeti az önkormányzatnak a 

megelőlegezett összeget. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

döntése az, hogy 1 havi összeget, 150 E Ft-ot utaljanak át vállalkozó részére. Amennyiben a 

KLIK az 1 havi összeget átutalja az önkormányzat részére, úgy újabb 1 havi összeget utalhat 

az önkormányzat vállalkozó felé. Ez ugyanis nem lehet egy végtelen szolgáltatás a KLIK 

részére, az önkormányzat ugyanis nem szeretne pénzügyi szolgáltatást nyújtani a KLIK-nek.  

 

Molnár Gábor: Véleménye szerint a megbízási díj kifizetése nem az önkormányzat feladata. 

Jakab Tamás szellemi munkát végez, tehát befektetése nincs, hajtsa be a KLIK-től a tartozását. 
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Nemes Csaba: Valóban nem feladata az önkormányzatnak a megbízási díj kifizetése, ugyanúgy 

nem, ahogy más önként vállalt feladat sem. Jakab Tamás az iskola teljes megelégedésére végzi 

munkáját, szükség van rá. Nagy kockázatot az önkormányzat nem vállal azzal, hogy kifizeti a 

megbízási díjat, ugyanis a KLIK azt át fogja utalni az önkormányzatnak, kis késéssel.  

 

Bella Zsolt: 520 gyermek jár az iskolába. A megtartott órák 40 %-át bizonyíthatóan IKT óraként 

kell megtartani. Ez azt jelenti, hogy informatikai eszközöket kell használni. Ha Jakab Tamás 

felmond, akkor sajnos helyben nem találnak rendszergazdát. Rendszergazda nélkül pedig az 

iskola informatikai rendszere összedől. 

 

Molnár Gábor: Nem azt vitatta, hogy Jakab Tamás jól végzi-e munkáját, de nem veheti ezt az 

önkormányzat a nyakába. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (II. 17.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

előterjesztés szerinti Együttműködési Megállapodást elfogadja azzal a kikötéssel, hogy 

csak 1 havi megbízási díjat előlegez meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

részére. Amennyiben annak összegét a KLIK kiegyenlíti az önkormány felé, úgy újabb 

1 havi megbízási díj előlegezhető meg. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

   

Határidő: azonnal. 

 

 

- Sportuszoda állapotának megtárgyalása 

 

 

Lőrincz György: Néhány nappal ezelőtt valamennyi képviselő e-mailt kapott arról, hogy az 

uszoda használatát határozatlan időre felfüggesztette, mivel a statikai szakértői vélemény 

szerint baleset- és életveszélyes. Fel kell mérni, hogy milyen lehetőségek vannak az uszoda 

felújítására és az mennyibe kerül. Ezt követően pedig a képviselő-testület döntsön arról, hogy 

mi lesz az uszoda sorsa.  

 

Nemes Csaba: Kérte, hogy a felmérés, illetve vizsgálódás terjedjen ki arra, hogy milyen 

pályázati lehetőségek adódnak az uszoda felújítására.  

 

Bella Zsolt: Szimpatikus az a felvetés, amit korábban Nemes Csaba mondott, miszerint a 

környező településeket is be kellene vonni a felújításba. Természetesen utána az adott 

településről az iskolás gyermekek oktatási időben ingyen használhatják az uszodát. Azt 

támogatta, hogy a felmérést, vizsgálódást mielőbb kezdjék meg, mert véleménye szerint hosszú 

időre nem zárhat be az uszoda.  
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Lipovits Máté: Kérdése az, hogy a kivitelező cég felelősségre vonásának lehetősége kizárt-e. 

 

Lőrincz György: Nem kizárt, most folyik az adatok, illetve tervek, építési naplók begyűjtése az 

építés időszakából. Ha sikerült mindent összegyűjteni, akkor az ügyvéd átnézi a papírokat és 

felvázolja az esetleges lehetőségeket. Erről természetesen a képviselő-testületet tájékoztatni 

fogja.  

 

Luka János: A tartószerkezeti szakvéleményt áttanulmányozva, véleménye szerint rejtett 

hibáról van szó. A megoldás nyilván azért született, hogy olcsóbb legyen az építés, de biztos, 

hogy nem 12 évre tervezték az uszodát. Kérdés, hogy még létezik-e a kivitelező cég. Mert, ha 

már nem létezik, akkor kivel szemben követel az önkormányzat bármit is.  

 

Bella Sándor: A statikai szakvélemény kimondja a baleset- és életveszélyt. Ez a rétegrend nem 

megfelelő kialakítása miatt van, nem tartószerkezeti hiba miatt. A dokumentumok alapján 

megállapítható, hogy tervezéskor is hiba történt. A kivitelezés sem az engedélyezési tervben 

foglalt rétegrendben meghatározott anyagokkal történt. Az épület szerkezet kivitelezője 

ugyanaz a cég volt, amelyik tervezte az uszodát. A cégnyilvántartás szerint létezik a cég. 

Garancia már nincs, 10 évig volt. Garancián túl van a szavatosság. Garancián belül a 

kivitelezőnek kell bizonyítani, hogy nem az ő hibájából adódik a probléma, szavatosság esetén 

pedig a megrendelőnek kell bizonyítani, hogy a kivitelező, vagy a tervező hibájából keletkezett 

a probléma. Mivel nem tartószerkezeti probléma van, nem sürgős a lépéskényszer. A 

gipszkarton átnedvesedett, ez által kétszeresére nőtt a gipszkarton súlya és ha leesik, akkor okoz 

balesetet. Ezt a gipszkartont le lehet bontani, de akkor a trapézlemezből kialakított héjalás 

marad csak, ami egy fűtetlen tér. Ezt a munkát csak olyan cég végezheti, aki kivitelezési 

jogosultsággal rendelkezik. Sőt terveket kell készíteni a bontásra is. Gazdaságilag a legjobb 

megoldás az, ha a belső héjalást és hőszigetelést leszedik, majd kívülről hőszigetelik. Erre a 

legjobb megoldás a hőszigetelő panel. Olyan adatokat nem sikerült beszerezni, hogy a 

tartószerkezet teherbírását lehet-e növelni. Ha nem lehet, akkor csak olyan megoldás jöhet 

szóba, amely a terv szerinti terhelésnél nagyobb terhet nem jelent. Ez viszonylag gyorsan 

megvalósítható, de nyilván anyagi kihatása van. 

 

Nemes Csaba: Véleménye szerint addig nem kellene az uszodához hozzányúlni, amíg a 

kivitelezőt meg nem találják. Az állagmegóvási munkákat viszont el kellene végezni, mert ha 

leesik a gipszkarton, akkor az a medencében is kárt tesz. Kérdése, hogy az alkalmazottnak most 

mi lesz a sorsa. 

 

Bella Sándor: Az alkalmazott fizetés nélküli szabadságot fog kérni. Természetesen felajánlotta 

neki, hogy az önkormányzat más munkakörben foglalkoztatja.  

 

Luka János: Véleménye szerint a legrövidebb időn belül fel kell újítani az uszodát.  

 

Lőrincz György: Remélhetőleg a következő képviselő-testületi ülésen már tudnak dönteni az 

uszoda kérdéséről. 

Megkérdezte, kinek van döntést igénylő ügye, illetve közérdekű bejelentése. 

 

Molnár Gábor: Sokan keresték meg az adóhatóság által kiküldött nyomtatványokkal 

kapcsolatban, ugyanis értelmezhetetlen, bonyolult a nyomtatvány.  

 

Dr. Péntek Tímea: Aki bonyolultnak találja a nyomtatványt, jöjjön be a hivatalba és a 

kolléganők segítenek kitölteni. 
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Winkler László: Azt az észrevételét jelezte, hogy megnövekedett a városban a kamionforgalom. 

Ez ellen valamit tenni kell. Sok a baleset és csak a szerencsén múlott eddig, hogy emberéletet 

még nem követeltek ezek a balesetek. 

 

Lőrincz György: A NIF-nek írt levelet. Azt a választ kapta, hogy az öt éves fenntarthatóság 

miatt nem lehet elterelni a 86-os útról a kamionforgalmat. A Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumhoz irányították. Az oda küldött megkeresésre még válasz nem érkezett. Ha 

elutasító válasz érkezik, akkor közvetlenül Brüsszelhez fog fordulni.  

 

Bella Sándor: Valóban égi szerencse, hogy ezen a nagy forgalmú úton még nem történt 

haláleset.  

 

Szabó Ferencné: Kérdése, hogy ha Hanságligeten az utcák átnevezése megtörténik, akkor a 

lakosok hivatalos iratainak előállításáért kell-e fizetni. 

 

Dr. Péntek Tímea: A lakcímkártya ingyenes. A közszolgáltatóknak pedig mindenki saját maga 

kell, hogy bejelentse a változást. Tehát anyagi vonzata ennek nincs a lakosság felé.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Az ÁNTSZ az elmúlt 11 év halálozásait figyelembe véve rendelkezésre 

bocsátotta Jánossomorja adatait, ahol sajnos a város nem szerepel túl jó helyen. Ezért egy 

egészségügyi kerekasztal megbeszélésre kerül sor 2016. február 29-én 13 órakor. Erre a 

kerekasztal beszélgetésre várja képviselő társait is.  

 

Nikházi Árpád: Kérdése, hogy ellenőrzi-e azt valaki az önkormányzat részéről, ha közterületen 

építenek parkolót. Többen azzal is megkeresték, hogy fakivágás esetén az ottmaradt csököket 

szeretnék az önkormányzattal eltávolíttatni, természetesen ültetnének fákat a helyükre.  

 

Bella Sándor: A közterület-felügyelő figyeli a parkolók építéseket és egyéb olyan eseteket, 

amiket a közterületen végeznek. Először természetesen felhívják az állampolgárok figyelmét 

arra, hogy engedélyt kell kérni a közterületen folyó munkákra. Szerencsére a lakosság nagy 

része együttműködő. A különböző közmű bekötéseket végző vállalkozások számára oly módon 

adják ki az engedélyeket, hogy utána számon lehessen kérni őket, ha nem megfelelően végzik 

a munkát.  

Közterületre fát ültetni kizárólag jegyzői engedéllyel lehet. A költségvetésben elkülönített az 

önkormányzat egy keretösszeget fásításra. Az önkormányzatnak szándéka a fapótlás és a 

fasorok ültetése. 

 

Nemes Csaba: Az önkormányzatnak feladata az orvosi rendelőben évente egy tisztító meszelés 

elvégzése? 

 

Bella Sándor: Folyamatban van az orvosi rendelő helyreállítása. 

 

Lipovits Máté: A közterület-felügyelő ellenőrzi-e, hogy az árkokat betemetik-e? 

 

Bella Sándor: Minden bejelentést szívesen fogadnak, de természetesen folyamatosan végzik az 

ellenőrzést. Felméréseket végeznek arról is, hogy esős időben hol vannak vízelvezetési 

problémák, hol áll meg nagy felületen a csapadékvíz. A múlt évben megkezdődött egy árkolási 

folyamat, ezt az idei évben is szeretnék folytatni. A lakosság nagy része ebben is együttműködő.  
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Lőrincz György: Bejelentette, hogy a március 15-ei műsor március 15-én 17 órakor lesz a 

művelődési házban, melyre mindenki szeretettel meghívott. Az ünnepi szónok Lipovits Máté 

lesz. 

Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a részvételt és az ülést befejezte. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György         dr. Péntek Tímea 

  polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 


