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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2016. október 18-án (kedden) 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 

  

 

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

Elmondta, hogy Dr. Vajda Attila, az önkormányzat ügyvédje röviden tájékoztatja a képviselő-

testületet a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatban a múlt képviselő-

testületi ülésen született döntés vonatkozásában. 

 

Dr. Vajda Attila: Röviden összefoglalva elmondta, hogy a KÖH létrehozásáról szóló 

megállapodásból indult ki, melynek 3.2. pontja elég egyértelműen szabályozza azt, hogy van 

egy székhely és két telephely. A székhely Jánossomorja, a két telephely Újrónafő és Várbalog. 

A megállapodásban az került lefektetésre, hogy mindhárom önkormányzat biztosítja a saját 

telephelyével kapcsolatos kiadásokat. Egy későbbi jogszabály módosítás ezt megváltoztatta, 

ami Újrónafő és Várbalog részére hátrányos. Ha a megállapodáshoz ragaszkodnak, akkor 

Jánossomorja teljes egészében kifizettethetné a két településsel a telephelyükkel kapcsolatos 

kiadásaikat. Jánossomorja Város Önkormányzata részéről volt egy teljes mértékben pozitív és 

a másik két önkormányzat érdekeit maximálisan figyelembe vevő javaslat, ami úgy szólt, hogy 

nem terhelik teljesen a két önkormányzatra a kiadásaikat, hanem a támogatást arányosítják és 

amit a támogatás nem fedez, azokat a részeket kell a községeknek állniuk. Ezáltal sokkal 

kedvezőbb helyzetbe kerültek, mintha szigorúan ragaszkodott volna Jánossomorja a 

megállapodás szövegéhez. Ennek ellenére a két település részéről nem érkeztek befizetések. 

Elkészült egy keresetlevél-tervezet, amiben Jánossomorja önkormányzata a saját számítási 

rendszere szerint megállapítja azokat a költségeket, melyeket szerinte a másik két 

önkormányzat nem fizetett meg és ezeknek a költségeknek a megtérítése iránt indít egy peres 

eljárást. Ennek két előnye is lenne, az egyik szerint a költségek befolynak, másrészt pedig a 

bíróság adna egy olyan elszámolási rendet, amivel a későbbiek folyamán lehet a települések 

közti költségeket elszámolni. A bíróság köteles egy olyan indoklást adni, ami alapján az 

elszámolás a jövőre nézve alkalmazásra kerülhet. Felmerült a megállapodás módosítása is. Az 

első az lenne, ha a települések partnerek lennének egy módosításban. A jogszabályok arra is 

lehetőséget adnak - ha a szerződéses partnerek nem tudnak megegyezni a szerződés 

módosításában -, hogy a bírósághoz forduljanak és kérjék a szerződés, illetve megállapodás 

módosítását. Ez azonban jogszabályok által korlátozott lehetőség. Véleménye szerint a 

szerződés módosítása több okból sem lenne jó. Aki érdeksérelemre hivatkozhatna, nem 

Jánossomorja, hanem a két kisebb önkormányzat és a szerződés maga így jó, ahogy van. 

Felmerült a közvetítői eljárás. Ennek két formája van. Az Igazságügy Minisztériumnak van egy 

közvetítői névjegyzéke, itt lehet felkérni a közvetítőt. Ehhez mindhárom fél hozzájárulása 

szükséges. A mediációs eljárás másik lehetősége, amikor már elindult a peres eljárás és a 

bíróságtól kell kérni a közvetítői eljárást. Ezt az eljárást nem az a bíró folytatja le, aki adott 

ügyben eljár, hanem bírósági titkárok, illetve nyugdíjas korú bírók. A mediációs eljárást nem 

ilyen típusú jogalanyok peres vitájának eldöntésére találták ki és kevésbé hatékony megoldás 

születne. El kell dönteni, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata szeretné-e érvényesíteni 

igényeit. Ha érvényesíteni szeretné, akkor a leghatékonyabb a peres eljárás. A keresetlevélben 
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már lehetne kérni az eljáró bíró előtt, hogy a felek jogvitáikat egyezség útján kíséreljék meg 

rendezni. Ilyen esetekben a bírók is nagy hangsúlyt fektetnek a megegyezésre. Jánossomorja 

Város Önkormányzatának azon álláspontja, hogy a költségeket osztani kell, véleménye szerint 

megalapozott, míg a két másik önkormányzat álláspontja, hogy nem kell fizetniük, nem tűnik 

megalapozottnak. Jánossomorja álláspontja rendelkezik olyan szintű komolysággal, hogy peres 

eljárást lehessen kezdeményezni. Ha a bíróságot a peres eljárás során arra kérik, hogy 

egyeztetéssel szeretnék a vitát rendezni, akkor az a bíró fogja lefolytatni az egyeztető 

tárgyalásokat, aki az érdemi döntést is meghozná.  

 

Lipovits Máté: Véleménye szerint már ne várjanak a mediátorra. A kormányhivatal sem tudott 

az ügyben segíteni. Az mellett van, hogy indítsák el a peres eljárást. Annak során még lehet 

egyezkedni, ahogy Ügyvéd Úr is elmondta.  

 

Luka János: A múlt ülésen már elhangzott, hogy a keresetet beadják. Bíróság nélkül is többször 

megpróbálták már az ügyet rendezni, de ez nem sikerült. Az eredeti megállapodás nem jutott 

érvényre. Ennek ugyanis a lényege az lett volna, hogy a költségek csökkenjenek. Hiába volt a 

jogalkotó szándéka az, hogy a költségcsökkentésnek be kell következnie, nem következett be. 

A két másik önkormányzat úgy érezte, hogy az önkormányzatiságuk létét veszélyezteti 

Jánossomorja. Minél előbb meg kell indítani a peres eljárást.  

 

Lőrincz György: Megköszönte a tájékoztatást Dr. Vajda Attilának. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő jelen van, továbbá azt, 

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

(2. sz. melléklet) A napirenddel kapcsolatban módosító javaslattal élt. Az állandó bizottságok 

megtárgyalták az önkormányzat SZMSZ-ét és több módosító javaslat érkezett elfogadásra. 

Ezeket a javaslatokat az SZMSZ szerint írásban kell benyújtani. Mindegyik javaslat 

megfontolásra érdemes, ezért javasolta, hogy az 5./ napirendi pontot vegyék le a napirendről. 

Szavazásra tette fel azt, hogy a napirend módosítására tett javaslatával egyetért-e a képviselő-

testület.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalása 

ellen benyújtott kifogás elbírálása (zárt ülés) 

 

2./ Az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. beszámolója 

 

3./ A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója 

 

4./ Jánossomorja város jelképeiről és azok használatáról szóló rendelet alkotása 

 

5./ Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet-tervezet 

 

6./ Hanságligeten közterület elnevezés megváltoztatása 
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7./ Jánossomorja Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

8./ A 2016. évi közbeszerzési terv módosítása 

 

9./ Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzata 

 

10./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

 

11./ Egyéb ügyek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

Lőrincz György: Az 1. napirendi pont megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, tekintettel 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdésének a) pontjára. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Megkérte a vendégeket, 

hogy távozzanak az ülésteremből.  

 

Zárt ülés után folytatódott a nyílt ülés. A vendégek visszahívása megtörtént.  

 

 

2./ Napirendi pont 

 

 

- Az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. beszámolója (4. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Köszöntötte az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. munkatársait, akik 

előzetesen az írásos beszámolójukat megküldték az önkormányzat részére. A közszolgáltatók 

évente számolnak be a képviselő-testületnek a városban végzett tevékenységükről. Tavaly az 

E-ON beszámolóját a képviselő-testület nem fogadta el. Ez év elején több súlyos hiba is 

jelentkezett a közvilágítás területén a városban. Ekkor ültek le a cég képviselőivel tárgyalni, 

amelynek eredménye az lett, hogy az E-ON összeállított egy cselekvési tervet, amely arra 

irányult, hogy feltárják ezeknek a hibáknak az okait, illetve megoldást kínáljanak a hibák 

kijavítására. Megkérdezte a cég képviselőit, kívánják-e írásos beszámolójukat szóban 

kiegészíteni.  

 

Csáfordy László: Nem kívánta kiegészíteni beszámolójukat, de a felmerülő kérdésekre szívesen 

válaszol.  

 

Luka János: A hálózati hibák jelentettek kifogást az önkormányzat számára. Kérdés mindig az, 

hogy hol tudnának a közvilágítás összegéből megtakarítani. A tényleges költséget fizeti-e az 

önkormányzat? Van olyan időpont – éjfél és 4 óra között – amikor nem kellene minden 

lámpatestnek világítania. Ez befolyásolná-e az önkormányzat költségeit? A lámpatestek cseréje 

szükséges-e?  
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Csáfordy László: Elmondta, hogy fogyasztásmérésű elszámolás alapján fizeti a közvilágítás 

díját az önkormányzat, tehát az elfogyasztott energiát fizetik meg. A korszerűbb lámpatestek 

használatára van lehetőség, az E-ON-nak is van ilyen terméke.  

 

Bedi Szabolcs: Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi lámpatesteken is lehet végezni 

korszerűsítést. Ebben az esetben előtétcserére van szükség. Ezáltal kb. 20 %-os energia 

megtakarítás jelentkezik. A jelenleg fent lévő lámpatestek 10-15 évesek, de nem mondhatók 

elavultnak. Véleménye szerint 10 évig még ellátják feladatukat. Az elektronikus előtétcserére 

tudnak olyan karbantartási szerződéses ajánlatot adni, amit beleépítenek a karbantartási 

egységárba. Egy sorcserét is végrehajtanak a településen, ami azt jelenti, hogy az összes 

lámpatestben az összes fényforrást és gyújtót kicserélik. Ezáltal magasabb üzemkészséget 

tudnak biztosítani. Lehetőség van olyan elektronikus előtétek beépítésére, amelyek előre 

meghatározott időpontban lejjebb veszi a teljesítményt, a reggeli órákban pedig ugyanúgy 

visszaviszi a névleges teljesítményre. Ezáltal jelentős mértékű megtakarítás jelentkezhet a 

településen. Az elsötétítéssel viszont óvatosan kell bánni. Ha minden második oszlopon van 

világítás az éjszakai órákban, akkor lényegesen rosszabb megvilágítási szintet eredményez. A 

LED-es lámpák között is vannak olyanok, amelyek egész éjszaka világítanak és vannak olyanok 

is, amelyek szabályozhatók. Ha szükséges, akkor erről készítenek egy ajánlatot.  

 

Lipovits Máté: Megköszönte a cég beszámolóját. Kérdése, hogy az egyedi hiba azt is jelentheti, 

hogy egy háztartásban nincs áram. 

 

Csáfordy László: Ez kizárólag a közvilágításra vonatkozik. 14 napos elhárítási határidővel 

dolgoznak egyedi hiba esetén.  

 

Lipovits Máté: Nem érdemesebb-e először a hibacímeket javítani és csak utána elvégezni a havi 

karbantartást?  

 

Csáfordy László: Igyekeznek rugalmasan kezelni a dolgokat. Év elején fordult elő időtúllépés. 

Azóta jelentős javulás állt be.  

 

Molnár Gábor: Biztos, hogy csökkent a hiba, de nem lehet elfelejteni, hogy év elején a fél 

városban nem volt közvilágítás több hétig. Nyomatékos kérése, hogy minél előbb javítsák ki a 

hibákat. A lakosság jogos kérése is ez.  

 

Lőrincz György: Bevezetőjében ő is arra utalt, hogy az év elején tapasztalt sorozatos hibák után 

ültek le az E-ON-nal tárgyalni. Kérdése, hogy milyen hibákat, okokat tártak fel a tárgyalás utáni 

vizsgálatok során. Van-e szükség újabb beavatkozásokra vagy a rendszer már jól működik? 

 

Csáfordy László: Az alapvető hibákat feltárták. Az egyik egy kidöntött oszlop volt, ami a 

kisfeszültségű hálózat hibáját okozta. A havi karbantartás, gallyazás, a térköztartózás is mind 

azt szolgálja, hogy minél nagyobb üzembiztonsággal működjön a rendszer. Személyes 

kapcsolattartó is áll rendelkezésre, aki gyakorlatilag mindennap elérhető.  

 

Bella Zsolt: Örömmel tapasztalható, hogy az átépítések során már föld alá viszik a vezetékeket. 

A beszámolóban is említik, hogy a somorjai játszótérnél is ez történt. Sajnálattal tapasztalta, 

hogy a munkák során a helyreállítási feladatok hónapokig tartottak. A lakosság fel volt 

háborodva. Kérte, hogy az ilyen munkák során minél előbb állítsák vissza az eredeti állapotot. 
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Nemes Csaba: Olvasható a beszámolóban, hogy az év első kilenc hónapjában 144 hibacím 

bejelentés érkezett, 98 volt ebből a szakaszhiba. Hasonló nagyságú településeken, mint 

Jánossomorja, ugyanekkora ez a szám? Mit tesz az E-ON annak érdekében, hogy ez a szám 

csökkenjen? 

 

Csáfordy László: Valóban nagyon magas ez a szám, általában ugyanis az egyedi hibák száma 

szokott magasabb lenni. A sok-sok szakaszhiba a kisfeszültségű hálózat hibájából eredt. Ezért 

végezték el a térköztartózást, mert a szél által okozott összelengések miatt keletkezik hiba. Ha 

nem végzik el a gallyazást, az szintén a kisfeszültségű hálózaton okoz hibát. Ez vezet a 

szakaszhibához. Legjobb megoldás, amikor szigetelt légvezetékre cserélik a vezetékeket.  

 

Lőrincz György: A beszámolóban említik, hogy folyamatos lesz a gallyazás. Ezáltal elkerülhető 

lesz az, ami tavasszal történt? Ugyanis a fákat akkor megcsonkították, ami elég csúf utcaképet 

mutatott. Tehát nem lesz olyan drasztikus a beavatkozás jövőben? 

 

Csáfordy László: Igen, a jövőben erre törekszenek. Ezért kötnek gazda szemléletű, hosszú távú 

szerződéseket a vállalkozókkal. A vállalkozóknak le kell adniuk egy ütemtervet és kollégája 

felügyeli azt, hogy a munka az ütemterv alapján el is készüljön.  

 

Molnár Gábor: A gallyazás áldozata lett nagyon sok fa. Nyomatékosan kérte, hogy erre a 

jövőben figyeljenek, és esztétikus módon történjen a gallyazás. 

 

Winkler László: Villanyvezeték alá olyan fákat kell ültetni, ami nem nő fel a vezetékekig. A 

beszámoló tartalmas, de sajnos ettől még a közvilágítás nem működik megfelelően. Kérdése, 

hogy helyi vállalkozót nem lehet-e megbízni azzal, hogy kapcsolja vissza a közvilágítást akkor, 

amikor hiba történik, mivel több napig tart az, míg az E-ON szakemberei kiérnek a hiba 

helyszínére. 

 

Csáfordy László: Biztos abban, hogy már nem telik napokba a szakaszhibák elhárítása. Annak 

a cégnek, aki a passzív hálózaton munkát végez, feljogosítással kell rendelkeznie.  

 

Lőrincz György: A város megújult honlapján közvetlenül is van lehetőség a közvilágítási hibák 

bejelentésére. Kérte a lakosságot, hogy használják ezt a vonalat.  

 

Luka János: Szeretné azt tudni, hogy a karbantartás színvonala milyen. Hol áll Jánossomorja 

ezen a téren? Mert az egyenlő bánásmód mindenkinek jár. Kérte, hogy a közvilágítás 

korszerűsítésére egy árajánlatot készítsen az E-ON.  

 

Csáfordy László: Rendelkeznek kimutatásokkal, mind az üzemzavar darabszámát, mind a 

kiesési és elvonulási időt tekintve. Megvizsgálják, hogy ez milyen módon tudják 

Jánossomorjára leszűrni.  

 

Lőrincz György: Megköszönte az anyag készítőjének a beszámolót, illetve azt az erőfeszítést, 

amit annak érdekében tettek, hogy Jánossomorján a villamos energia ellátás javuljon. 

Szavazásra tette fel az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. beszámolójának elfogadását.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az E-

ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal.  

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója (5. sz. melléklet) 
 

 

Lőrincz György: Hancz Attila, a beszámoló készítője sajnos nem tudott megjelenni a képviselő-

testületi ülésen, ezért ha az anyaghoz kérdés merül fel, akkor azt írásban eljuttatja hozzá.  

A beszámolóból olvasható, hogy a kft. 2013-tól látja el a szolgáltatást. Idén április 1-jétől a 

tevékenység a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. irányításával 

folyik. Örvendetes, hogy más településekkel ellentétben Jánossomorján nem volt szükség a 

katasztrófavédelem beavatkozására. A szolgáltató továbbra is el tudja látni a feladatot.  

 

Nemes Csaba: A szelektív gyűjtőszigetek kapcsán jegyezte meg, hogy úgy néznek ki, mint egy 

szeméttelep. Megtelnek a konténerek és sajnos nem viszik el. Bővíteni kellene a konténerek 

vagy az ürítés számát.  

A zöld hulladék elszállítása a téli hónapokban havonta egy alkalommal, a többi hónapban pedig 

havonta két alkalommal történik. Abszolút nem tetszik ez a rendszer. Aki szépen rendbe akarja 

tartani az udvarát, az rendszeresen nyírja a füvet, tehát nem elég az ürítés gyakorisága. Sokan 

pedig nem tudják megoldani saját erőből a fű elszállítását. Viszont az nem indokolt, hogy a téli 

hónapokban is történik ürítés. A hulladékudvaron található konténerek is nagyon sokszor tele 

vannak. Jelzés útján történik ezek ürítése? 

 

Lőrincz György: A szelektív szigetek állapota sajnos más településen is hasonló a 

jánossomorjaiéhoz. Nem minden esetben használja a lakosság megfelelően ezeket. Felelősebb 

magatartás kellene a lakosság részéről. A VÜMESZ emberei és a közterület-felügyelő is 

próbálja rendben tartani, tartatni. Előfordult már az is, hogy bírságot szabtak ki. Tehát vannak 

eredmények ezen a területen. A barna kuka valóban nem egy nagy udvaron keletkező fű és fa 

elszállítására van, hanem a konyhában keletkező hulladék, banánhéj, almacsutka stb. 

elszállítására. A nagyobb mennyiségű füvet be lehet szállítani a hulladékudvarra, illetve az 

otthoni komposztálás a legjobb megoldás. A levágott fű nem szemét, hanem értékes tápanyag. 

Barna kukát és komposztáló edényt elég nagy mennyiségben sikerült kiosztani a lakosság 

körében. Kék kuka tekintetében pedig szinte 100 %-os a kihasználtság. A hulladékudvaron 

található konténerek telítettségét az ott dolgozó munkatárs jelzi a cég felé, tehát bejelentés 

alapján ürítik.  

 

Bella Zsolt: A ruhagyűjtő konténerek kihelyezése mennyire indokolt valamennyi 

szelektívgyűjtő szigeten? Véleménye szerint éretlenek arra az emberek, hogy ezeket a 
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ruhagyűjtő szigeteket használják. Meg kell szüntetni a ruhagyűjtő konténereket és a használt 

ruhákat szintén hulladékudvaron kell elhelyezni.  

 

Lőrincz György: Ezt a szolgáltatóval meg kell beszélni, egyeztetni kell az ügyben. 

 

Lipovits Máté: A hulladékgyűjtőket olyan helyre kell kihelyezni, ahol a közelben található 

térfigyelő kamera. Történt-e ebben az irányban elmozdulás? 

 

Lőrincz György: Ezt is a szolgáltató felé fogja jelezni. 

Szavazásra tette fel a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolójának 

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal.  

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja város jelképeiről és azok használatáról szóló rendelet alkotása (6. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az eredeti rendelet 1992-es, azóta több jogszabály módosítás is történt. Ezért 

van szükség az új rendelet megalkotására. Az ITS megalkotása folyamatában is felmerült, hogy 

a településmarketingre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ennek egyik eleme lehet a logó és a 

szlogen is. Ezek már belekerültek ebbe az új rendeletbe. A címer, zászló és a logó használata 

engedélyhez kötött. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési 

és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Luka János: A bizottság azt javasolta, hogy a hivatalos iratokon a címernek kell megjelennie. 

A többi jelképet pedig egy arculati kódexben kell szabályozni. Ebben kell meghatározni, hogy 

a zászló mekkora lehet, a „Jánossomorja” szót milyen nagyságban, milyen betűtípussal lehet 

használni a hivatalos iratokon. Ezt egységesen kell használni valamennyi intézmény esetében. 

A rendeletet elfogadásra javasolta a bizottság. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság üdvözli, hogy a rendelet elkészült és eredeti 

formájában elfogadásra javasolta. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 10/2016. (X. 28.) 

sz. rendeletét, mely Jánossomorja város jelképeiről és azok használatáról szól a 7. sz. melléklet 

szerint.  

 

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 135/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Jánossomorja város jelképeiről és azok használatáról szóló rendelethez arculati 

kézikönyvet alkot. 

 

2. Felkéri a polgármestert az arculati kézikönyv megalkotásának előkészítésével.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

5./ Napirendi pont 

 

 

- Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet-tervezet (8. 

sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladat. A helyi rendelet 

felülvizsgálatát az alapellátási törvény megváltoztatása tette indokolttá. A rendeletben 

gyakorlatilag a körzethatárok változatlanul szerepelnek. Intézkedés történik a rendeletben az 

ügyeleti, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátásról. A napirendi pontot megtárgyalta a 

Szociális- és Egészségügyi Bizottság. Megkérte Winkler Lászlót, ismertesse a bizottság 

véleményét.  

 

Winkler László: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendeletet. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: A rendelet a jelenlegi helyzetet rögzíti a törvényi kereteknek 

megfelelően.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a rendelet elfogadásának kérdését. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 11/2016. (X. 25.) 

sz. rendeletét, mely az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szól a 9. sz. 

melléklet szerint.  
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6./ Napirendi pont  

 

 

- Hanságligeten közterület elnevezés megváltoztatása (10. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az önkormányzat megindította Hanságliget belterületbe vonási eljárását. 

Ennek kapcsán kerültek felülvizsgálatra a közterület elnevezések. Van három utca 

Hanságligeten, amely teljesen azonos Jánossomorján található utcanévvel, továbbá egy olyan 

utca van, amelynek az előtagja azonos egy jánossomorjai utca nevével. Hanságliget lakosságát 

kérték meg, hogy ajánljanak utcaneveket. Ezeket a neveket a Humánpolitikai Bizottság 

véleményezte. Ezért megkérte Nemes Csabát, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Nemes Csaba: Hanságliget külsős képviselőjének, Szabó Ferencnének segítéségével a 

hanságligeti lakosok 11 névre tettek javaslatot, melyek a következők: Király, Tulipán, 

Boglárka, Lajta, Búza, Kertész, Boróka, Liliom, Kodály Zoltán, Fecske és Sólyom utcák. Ez a 

11 név határidőben érkezett. Molnár Gábor képviselő határidő után javasolta a Dr. Molnár 

Gábor utca elnevezést. Ezt az elnevezést a bizottság nem támogatta. A bizottság növények, 

virágok nevének használatát javasolta. A Dózsa utca helyett Tulipán utcát, Kossuth utca helyett 

Boglárka utcát, Liget utca helyett Boróka utcát, Vasút utca helyett pedig Liliom utcát javasolt 

a bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Lőrincz György: Megköszönte a hanságligeti lakosoknak, hogy foglalkoztak a kérdéssel és 

javaslatokat tettek az utcanevekre. 

Szavazásra tette fel a Humánpolitikai Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2017. 

január 1-jei hatállyal a Jánossomorja (Hanságliget) 

 

 Dózsa utca közterület elnevezését Tulipán utca elnevezésre 

 Kossuth, utca közterület elnevezését Boglárka utca elnevezésre 

 Liget, utca közterület elnevezését Boróka utca elnevezésre 

 Vasút utca közterület elnevezését Liliom utca elnevezésre változtatja. Az utcanév-

változással felmerülő költségek a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre állnak. 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti új közterület elnevezést a Központi 

Címregiszterben vezesse át. A változásról tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalát és valamennyi Jánossomorján 

közszolgáltatást nyújtó céget, szervezetet, valamint tájékoztassa a lakosságot helyben 

szokásos módon történő közzététellel. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 
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Határidő: 2017 január 1. 

 

Nemes Csaba: Elmondta, hogy a lakosság számára nem jelent az utcanév változás plusz 

költséget. 

 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása (11. 

sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Egy adminisztratív kiegészítés miatt kell az alapító okiratot módosítani. Új 

kormányzati funkció került be az alapító okiratba.  

Szavazásra tette fel az alapító okirat módosításának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

 Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását és annak egységes szerkezetbe 

foglalását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozati kivonat egy példányának 

megküldésével Várbalog és Újrónafő Községek Képviselő-testületeit értesítse, egyúttal 

felhatalmazza arra, hogy mindkét település képviselő-testületénél kezdeményezze a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását. 

 

 Felkéri a jegyzőt, hogy a testületi döntéseket követően gondoskodjon a Jánossomorjai 

Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetéséről. 

 

 Határidő: 2016. október 24. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

      dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- A 2016. évi közbeszerzési terv módosítása (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az év elején a képviselő-testület elfogadta a közbeszerzési tervét. Év közben 

azonban felmerülhetnek olyan beruházások, ami miatt módosítani kell a tervet. Ilyen a 

tanuszoda felújítása, amelyre már egyszer írtak ki közbeszerzést. Ez azonban sikertelen volt. A 
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legutóbbi képviselő-testületi ülésen pedig arról döntöttek, hogy új közbeszerzési eljárást írnak 

ki az uszoda felújítása kapcsán. Ezzel kellett módosítani a közbeszerzési tervet. A napirendi 

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

Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Luka János: A bizottság a beterjesztett módosítást támogatta. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a közbeszerzési terv módosításával.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi közbeszerzési 

terv módosítását jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzata (13. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A tavalyi év folyamán felállt a VÜMESZ. Ehhez kapcsolódóan egy szervezeti 

és működési szabályzatot is el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Ezt a napirendi pontot is 

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

Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Luka János: A bizottság a VÜMESZ szervezeti ábrájához tett észrevételt. A mellékletben az 

önkormányzat és a VÜMESZ felépítése található. Véleménye szerint a szabályzathoz a 

VÜMESZ irányítási struktúráját kell bemutatni, nem pedig az önkormányzat kapcsolódó 

viszonyát. A közterület-felügyelőhöz és az üzemeltetési műszaki előkészítőhöz nem tartoznak 

emberek. Viszont bizonyos feladatokat el kell végezniük és az igazgatót erről tájékoztatni kell. 

Az irányítási és szervezési kérdések egy részét az igazgató az üzemeltetési vezetőre delegálta. 

A szabályzat leglényegesebb része az, hogy az irányítás hogyan történik.  Az irányítási struktúra 

által lehet tudni, hogy kihez milyen feladat tartozik. A bizottság a szervezeti ábra módosításával 

javasolta az SZMSZ elfogadását.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a VÜMESZ SZMSZ-ének elfogadását a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság kiegészítésével.  

 

A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság szervezeti ábrára vonatkozó 

módosításával 2016. november 1. napján történő hatályba lépéssel jóváhagyja.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

 

Határidő:  2016. október 31. 

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14. sz. melléklet) 

 

 

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

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

11./ Napirendi pont 

 

 

- Egyéb ügyek 

 

 

Lőrincz György: Az egyéb ügyek között három döntést igénylő ügy található. Az első az 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban való pályázati lehetőség. 

(15. sz. melléklet) Nagyfödémessel közösen nyújtják be a pályázatot. Jánossomorján és 

Nagyfödémesen is megvalósul egy-egy projektelem. Jánossomorján a Pusztasomorjai Játszó- 

és Pihenőpark felújítását szeretnék az elnyert összegből megvalósítani. A pályázat intenzitása 

95 %-os, tehát 5 % önrészt kell biztosítani hozzá. A pályázaton 80 M Ft-ot lehet nyerni, tehát 

az önrész 4 M Ft. Ehhez kérte a képviselő-testület támogatását. Ezt a napirendi pontot is 

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

Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát.  
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Luka János: Mivel az önrész aránya relatív alacsony, a pályázati tartalom szerint pedig a terület 

használhatóbbá válna, ezért a bizottság javasolta azt biztosítani.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 

Program keretében történő pályázat benyújtásának támogatását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Jánossomorja Város Önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program Irányadó Hatósága, a Miniszterelnökség és a Szlovák 

Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti 

Hatóság által meghirdetett SKHU/1601 Első pályázati felhívás c. pályázaton részt 

vesz. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy „A természet töredékeinek kihasználása a volt 

vidéki ipari területeken” című pályázatot elkészítse, készítesse és nyújtsa be 

Nagyfödémes Önkormányzatával közösen az Interreg V-A Slovakia-Hungary Joint 

Secretariat Széchenyi Programme Office Nonprofit Ltd.-hez. 

 

3. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a projekt támogatási szerződéseinek 

aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

4. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással 

megvalósuló projektek fenntartási kötelezettségeit. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. október 31. 

 

 

- Rekultív Kft. kérése (16. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A hulladéklerakó területén egy szennyvíz iszap hasznosító üzemet szeretne 

létesíteni a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Ehhez szükségük lenne 

a hulladéklerakó tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatára. Erre a területre egy bérleti 

szerződés van érvényben 35 éves időtartamra a Rekultív Kft-vel, amely még 2033-ig érvényes. 

A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Luka János: A nevezett területet depónia és hulladéklerakás, válogatás céljára jelölték meg. A 

hulladék újrahasznosítás nem volt a célok között. Nem ismertek azok a hatások és kockázatok, 

amelyek ezáltal jelentkezhetnek. Ésszerű lenne megtekinteni referenciákat. Kockázatot 

jelenthet a szennyvíz iszap mennyisége, honnan szállítják, hogyan tárolják. Növekedhet a 

forgalom a város közelében. Ezzel kapcsolatban kiegészítéseket kell kérni a kft-től. A bizottság 

a döntés elhalasztását javasolta. 
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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 142/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rekultív 

Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. kéréséhez kapcsolódóan, mely 

szerint az önkormányzat tulajdonát képező 0203/4 hrsz. alatt felvett ingatlanon 

szennyvíz iszap hasznosító üzem létesítéséhez járuljon hozzá, a döntést 

elhalasztotta. 

 

2. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a kft-től az alábbi információk 

beszerzésére: 

 

Kockázati elemzés benyújtása 

Mekkora mennyiségű szennyvíz iszapot kívánnak feldolgozni? 

Mennyivel növekszik a teherforgalom a város közelében? 

Lesz-e szag terhelés? 

Honnan szállítják ide a szennyvíz iszapot? 

Hogyan történik annak tárolása? 

 

3. A képviselő-testület a döntést fenti információk beszerzése után hozza meg. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos.  

 

 

- HOSPICE Segítő Kéz Alapítvány kérelme (17. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a HOSPICE Segítő Kéz Alapítvány kérése arról szól, hogy 

Mosonmagyaróváron 8 ágyas hospice házat szeretne építeni az alapítvány, amelynek teljes 

költsége 20 M Ft. Eddig az alapítvány 4 M Ft-ot gyűjtött össze. Ehhez kérték az önkormányzat 

támogatását. A kérdést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Luka János: A bizottság 500 E Ft-os támogatás biztosítását javasolta az alapítvány részére az 

általános tartalék terhére. 

 

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: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2016. (X. 18.) Kt. Határozata 

 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

általános tartalék terhére 500 E Ft összegű támogatást biztosít a HOSPICE Segítő 

Kéz Alapítvány részére hospice ház építéséhez. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos.  

 

 

Lőrincz György: Megkérdezte, kinek van hozzászólása, észrevétele. 

 

Molnár Gábor: Az uszodával kapcsolatban szeretne információt kapni. 

 

Lőrincz György: Mint a közbeszerzési terv módosításánál is elmondta, megkezdődött az 

uszodával kapcsolatban az új közbeszerzési eljárás lefolytatása. Amikor ez lezárul, akkor a 

kérdés a képviselő-testület elé fog kerülni. Remélhetőleg az új műszaki tartalommal már sikeres 

lesz a közbeszerzés és mihamarabb megkezdődhet az uszoda felújítása. 

 

Luka János: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen felmerült egy kérdés a járdafelújítással 

kapcsolatban. Molnár Gábor képviselő kérdése az volt, hogy a vasúti átjárónál miért bontották 

fel a járdát. Állítása szerint ugyanis ez a szakasz jó minőségű volt. A szakemberek véleményét 

kikérve elmondta, hogy ez a járdaszakasz is felújításra szorult, tehát nem volt indokolatlan a 

járda felbontása. Kérte, hogy felújítások előtt és után is készítsenek képeket a helyszínekről, 

illetve az elvégzett munkáról A járdaszakaszok betonból fognak készülni, a somorjai Szent 

Vendel kápolna előtti szakasz fog díszkőből készülni. November elejére valószínűleg elkészül 

az összes olyan járdaszakasz felújítása, amelyre az 5 M Ft-ot megszavazta a képviselő-testület.  

 

Winkler László: A Klafszky Katalin Tagiskola melletti volt vendéglő az önkormányzat 

tulajdona. Nagyon gazos a terület. Kérte, hogy tegyék rendbe.  

 

Lőrincz György: Megköszönte az észrevételt, már folyamatban van a terület rendezése.  

 

Bella Zsolt: A járdafelújítással kapcsolatban elmondta, hogy ez 2015-ben úgy kezdődött, hogy 

valamennyi szakaszt átnézték Jánossomorján és Hanságligeten is. Készült egy kimutatás, amely 

alapján haladnak a felújítással. Remélhetőleg pár éven belül megújul az összes járda. A fent 

említett szakasznál olyan probléma volt, hogy a lakóházba befolyt a víz. Tehát meg kellett 

oldani a csapadékvíz elvezetését is. 

 

Lőrincz György: Megköszönte a városi október 6-ai megemlékezés megszervezését a Hármas-

halom Hagyományőrző Egyesületnek és Lipovits Máté önkormányzati képviselőnek. 

Színvonalas műsort állítottak össze. Sajnálta, hogy a képviselő-testület tagjai közül kevesen 

vettek részt a megemlékezésen.  

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az országos 56-os Emlékbizottsághoz benyújtott 

„Segítő kötelék” című pályázatot támogatásra érdemesnek találták. 4.847 E Ft vissza nem 
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térítendő támogatást nyert az önkormányzat a pályázaton. A pályázatban együttműködő 

partnerként vesz részt Andau, Kapuvár, Osli önkormányzatai, az Örökség Kulturális Egyesület 

és a Jánossomorjai Társaskör. A pályázat gesztora Jánossomorja. A pályázatot Szilágyi Dániel 

önkormányzati pályázatíró készítette. A pályázat 2016. október 19. és 2017. március 31. között 

kerül megvalósításra. Holnap lesz az első program, amikor a fenti települések gyermekei 

emlékfákat ültetnek az Andaui-hídnál. Hamarosan megjelenik a programelemekről szóló 

hirdetés. A városi október 23-ai rendezvény, ami része a pályázatnak, október 23-án 17 órakor 

lesz a művelődési házban. A műsort a Rizikófaktor nevű zenekar és a körzeti általános iskola 

énekkara adja, az ünnepi szónok pedig Szilágyi Dániel lesz. Szeretettel várta a képviselő-

testület tagjait. 

November 4-én lesz a központi megemlékezés, ahol közjogi méltóságok is részt vesznek. Ez a 

megemlékezés november 4-én, pénteken 11 órakor kezdődik a somorjai ’56-os 

emlékkopjafánál. Utána pedig 14 órától Andauban lesz egy megemlékezés. Erre a 

megemlékezésre is várja a képviselőket. Természetesen a meghívót is eljuttatja mindenkinek. 

A városi idősek napi megemlékezés november 11-én 16 órától kerül megrendezésre a 

művelődési házban, ahol vidám műsorral várják az időseket. Szívesen látja ezen a műsoron is 

a képviselőket.  

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megkezdődött a KLIK-kel az iskolák átadás-átvétele. 

Már az első tárgyaláson túl vannak. Ez az első megbeszélés nagyon konstruktív volt. Remélte, 

hogy zökkenőmentesen sikerül ezt az átadás-átvételt lebonyolítani.  

A tervezet szerint a következő képviselő-testületi ülés november 30-án lesz.  

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

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György        Dr. Péntek Tímea 

  polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


