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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2017. február 15. napján (szerdán) 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. 

 

 

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

  

  

Lőrincz György: Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselő 

jelen van, (Nemes Csaba betegség miatt nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen) 

továbbá azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek javaslatot az SZMSZ szerint 

arra jogosultak. (2. sz. melléklet) 

Módosító javaslata volt a napirenddel kapcsolatban. Javasolta, hogy 10. napirendi pontként 

kerüljön a napirendi pontok közé az ASP pályázat benyújtása. 

 

Szavazásra tette fel azt, hogy a módosított napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület 

tagjai. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotása 

 

2./ Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzata 

 

3./ Településrendezési terv módosítása 

 

4./ Beszámoló a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi közművelődési 

tevékenységéről, valamint a 2017-es célkitűzéseiről 

 

5./ Pályázati felhívás 

 

6./ Jánossomorja Város Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Tervének 

megtárgyalása 

 

7./ Megállapodás a KÖH és az önkormányzati fenntartású, önálló gazdasági 

szervezettel nem rendelkező intézmények között 

 

8./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

9./ Egyéb ügyek 
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10./ ASP pályázat benyújtása 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

rendelet megalkotása (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Minden évben egy alapos előkészítő munka előzi meg a költségvetés 

tárgyalását. Amikor az anyag a képviselő-testület elé kerül, akkor már többször átbeszélték 

szinte minden sorát az intézményvezetőkkel és a költségvetés készítőivel.  Ezért remélte, 

hogy a költségvetést a képviselő-testület elfogadja.  

A rendelet-tervezet a jogszabályok által előírt tartalommal, a jegyző irányításával, a 

polgármester koordinálásával került összeállításra. Az idei költségvetés 1.395.143 E Ft 

bevétellel és kiadással került megtervezésre. Ebben benne van az elmúlt évi 415 M Ft összegű 

maradvány, amely tartalmazza az uszoda felújítására még tavaly elkülönített 50 M Ft-ot, 

illetve Hanságliget belterületbe vonásához szükséges 41 M Ft-ot is. Ha a 415 M Ft-ból ezt a 

két összeg levonásra kerül, akkor a maradvány összege a tavalyihoz hasonló. Ugyanakkor 

figyelembe kell venni azt, hogy az önkormányzatnak az év első három hónapjában nincs 

bevétele, a kiadások azonban ugyanúgy jelentkeznek, mint más hónapokban. A feladatalapú 

támogatás tovább csökkent, mintegy 6 %-kal. A helyi adóbevételek viszont 3 %-kal 

növekedtek. Az uszoda felújításához egy egyszeri támogatást kapott az önkormányzat 30 M 

Ft összegben. A személyi és dologi kiadások összege a tavalyival azonos, 54 %. Ebben már 

benne vannak a kötelező béremelések is. Beruházásra, felújításra a tavalyi összeg dupláját, 

217 M Ft-ot terveztek. Ebben az uszoda felújítására tervezett 50 M Ft is szerepel. Az 

önkormányzatnak 10 olyan beadott pályázata van, ami elbírálás alatt áll. Ha ezek a pályázatok 

nyernek, akkor a beruházás, felújítás sor még tovább növekedhet. Összességében elmondható, 

hogy az önkormányzat az előző évihez hasonló keretek között gazdálkodhat 2017-ben is. A 

napirendi pontot valamennyi bizottság megtárgyalta. Elsőként a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, Luka Jánost kérte meg, ismertesse a bizottság 

véleményét.  

 

Luka János: A bizottság február 2-ai ülésén részletesen áttekintette Polgármester Úr és Jegyző 

Asszony által benyújtott javaslatot és néhány módosító javaslattal élt. Ezek a javaslatok a 

jelenlegi előterjesztésben már átvezetésre kerültek. Az első módosítás a dologi kiadások közül 

került átvezetésre a beruházások közé 2 M Ft összegben. A dologi kiadások összege az idei 

évben jelentősen emelkedett. A második módosítás a Klafszkyra tervezett 10 M Ft-ot 

érintette. Ez az összeg a homlokzat felújítására lett betervezve, a bizottság pedig általános 

értelemben a Klafszky felújítására javasolta azt felhasználni. Nemes Csaba elmondta a 

bizottsági ülésen, hogy van fontosabb felújítandó, mint a homlokzat. Ennek engedett teret a 

bizottság. A harmadik módosítás a tűzoltó szertár felújításával kapcsolatos. Ugyanis az eredeti 

kérelemből kimaradt az anyagköltség 765 E Ft összegben. A negyedik javaslat pedig az, hogy 

500 E Ft-tal emeljék meg a kamatbevételt. A bizottsági ülésen szavaztak arról, hogy az iskolai 

fociedző díját is építsék be a költségvetésbe. Ez havonta nettó 40 E Ft-ot jelent. A közhatalmi 
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bevételek elég magas összeget tesznek ki, 680 M Ft-ot. Ez az elmúlt évi adatok figyelembe 

vételével került beállításra. Figyelembe kell azonban venni, hogy azok az állami támogatások, 

amelyeket a közfeladatok ellátására kap az önkormányzat, hogyan változnak. A saját 

bevételeket arra kell felhasználnia az önkormányzatnak, amire az állam adott megbízást, de 

pénzt nem. Tehát a bevételek terhelten érkeznek, nem szabadon rendelkezik az önkormányzat 

a bevételeivel. Az óvoda, a bölcsőde, az étkeztetés, az orvosi ügyelet mind olyan terület, 

amire jóval kevesebb támogatást nyújt az állam, mint amibe ezek az önkormányzatnak 

kerülnek. Ezt lehet úgy nézni, hogy kötelező-e a feladat vagy önként vállalt. Az óvoda és a 

bölcsőde fenntartása kötelező. Az orvosi ügyeletre 5 M Ft-ot kap az önkormányzat, viszont 31 

M Ft-ba kerül ez a feladat.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Próbálta kiszámolni az ügyelet éves költségét. Itt bérköltség, 

gyógyszerköltség és a vezető nővér plusz költsége jelentkezik. Ezt 26.000.040.000,- Ft-ra 

számolta ki. Tehát a kétharmada annak, mint ami a költségvetésben szerepel. 

 

Lőrincz György: Az ügyelet kötelező feladat, csak az ellátás formájában van mozgástere az 

önkormányzatnak.  

 

Luka János: Új adónemet nem vezetett be az önkormányzat. Az adóbevételek emelkedése 8 

%-os. Ez azt mutatja, hogy a Jánossomorján működő vállalkozások bevétele magasabb az 

országos átlagnál. Ez egy pozitív dolog. Remélhetőleg ez a bevétel 2017-ben tovább 

emelkedik. Lényeges a maradvány kérdése. Ennek az összegnek a végleges mértékét a 

zárszámadáskor tudják meg.  

A kiadásoknál a személyi kiadások emelkedtek. Ez az illetményalap emelése miatt is van, 

hiszen ez már nagyon régóta nem változott. A további oka az emelkedésnek a minimálbér és a 

garantált bérminimum emelése. Ezeket be kellett illeszteni a költségvetésbe. Némiképpen 

javított a helyzeten az, hogy a szociális hozzájárulás 27 %-ról 22 %-ra csökkent. A létszám 88 

fő. A január 1-jei iskola átszervezéssel a takarítónők is a KLIK-hez kerültek, így a létszámban 

már nem szerepelnek. Így a VÜMESZ tevékenységi köre módosult. Eddig a takarítás is 

szerepelt a tevékenységi körök között, most az étkeztetés is bekerült, mivel a konyha a 

VÜMESZ-hez tartozik 2017. január 1-jétől. Az étkeztetés bonyolítása nem egyszerű feladat, 

többfajta tevékenységet kell összehangolni. A dologi kiadások összege mintegy 40 M Ft-os 

növekedést mutat. Itt szerepel fásítás, iskolában parkettázás, csapadékelvezető árok 

karbantartása, rendezési terv felülvizsgálata, közlekedési táblák cseréje. Helyes, hogy 

ténylegesen ott kerülnek a költségek kimutatásra, ahol kell, hogy szerepeljenek. Jelentősen 

emelkedett a beruházások, felújítások összege. Több kisebb tétel miatt tapasztalható az 

emelkedés. Az útfelújítás összege 47 M Ft. Szintén magas tétel az uszoda felújításának 

költsége. A járdák felújítása 14 M Ft-tal került betervezésre, továbbá építési telkek 

kialakítására is terveztek be összeget. Erre 20 M Ft került betervezésre.  Ez a 20 M Ft nem 

csak a telkek kialakításának terveit tartalmazza. Ha a tervezés elkészült, utána újra tárgyalni 

kell a telkek közművesítéséről. Addig a várható érdeklődést is fel kell mérni. Az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvására is terveztek költséget, pl. Malom 

épületének állagmegóvása, játszótér felújítás. Ezek az önkormányzat vagyonának a 

karbantartására szolgálnak. Remélhetőleg a 8 M Ft-os gépbeszerzés is megvalósul. A gép, 

illetve berendezés a külterületi utak karbantartását valósítaná meg. Egy kisteherautó 

beszerzésére is szükség van, 6 fő és az eszközök szállítására lenne alkalmas. Ezzel a 

munkavégzés hatékonyabb lehet. Park és temető felújítás is betervezésre került. A bizottsági 

ülésen felmerült az, hogy milyen mértékű összeg kerüljön felújításra a Klafszky Katalin 

Tagiskola tekintetében. 10 M Ft került betervezésre, tető felújításra. Ha nagyobb mértékű 

felújítást terveznek, akkor a KLIK-kel is meg kell azt tárgyalni. A szolidaritási hozzájárulás 
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az idei évben 2 M Ft-tal szerepel. Ez bizonyosan fog emelkedni. A szolidaritási hozzájárulás 

az az összeg, amit az iskolák átadása után fizetni kell az állam részére. A bizottság Nemes 

Csaba azon javaslatát, hogy különítsenek el 100 M Ft-ot a Klafszky felújítására, nem 

támogatta. A céltartalék 143 M Ft. Ez pont arra a 2-3 hónapra elég, amikor az 

önkormányzatnak nincs saját bevétele és normatívát sem kap. Jelentősebb pályázatra nem 

terveztek be összeget. Ez nem jelenti azt, hogy nem nyújtanak be pályázatot. A civil 

szervezetek és egyházak részére biztosított összeg a tavalyi évi mértéken került betervezésre.  

Fontos tényező, hogy az önkormányzatnak nincs olyan szándéka, hogy hitelt vegyen fel. A 

gazdálkodás eddig is eredményre vezetett, erről az útról nem kell letérni. Új célok 

megvalósítása is bekerült a 2017. évi költségvetésbe. A bizottság az átdolgozott 

módosításokkal, amelyek már átvezetésre kerültek, elfogadásra javasolta a 2017. évi 

költségvetést.  

 

Lőrincz György: Átadta a szót a Humánpolitikai Bizottság tagjának, Lipovits Máténak, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Lipovits Máté: A bizottság megtárgyalta a pénzügyi bizottság négy módosító javaslatával a 

költségvetést és elfogadásra javasolta azt. Nemes Csaba egyéni indítványát a bizottsági tagok 

többsége nem támogatta.  

 

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

költségvetést. 

 

Lipovits Máté: Üdvösnek tartotta, hogy az útfelújításra 47 M Ft-ot beterveztek. A fő utcához 

közel vannak olyan elhagyott, üres ingatlanok, amelyeknek a megvásárlását meg kellene 

fontolni. Parkolókat kellene ugyanis kialakítani. Ennek a kérdése nem megoldott. A jövő évi 

költségvetés összeállításánál erre kellene gondolni. A helyi piac létrehozását is évek óta 

javasolja. Sajnálattal állapította meg, hogy az idei évben sem került betervezésre összeg a piac 

kialakítására. Azt is tudja, hogy TOP-os pályázatokon indult az önkormányzat ezen célok 

megvalósítása érdekében. A műemlék jellegű épületek felújítását is tervezik. Ezzel 

kapcsolatban az idei évben kerül megalkotásra a rendelet. Véleménye szerint erre is kellett 

volna célösszeget betervezni az idei költségvetésben. Örvendetes, hogy telkek kialakításán 

dolgozik az önkormányzat.  

 

Lőrincz György: Amennyiben a pályázatok nem nyernek, utólagosan is dönthet a képviselő-

testület úgy, hogy a fent említettekre fordít bizonyos összegeket, amennyiben a költségvetés 

lehetővé teszi.  

 

Bella Zsolt: Véleménye szerint egy jó költségvetést sikerült letenni az asztalra. Remélte, hogy 

azt a képviselő-testület meg is szavazza. Örült annak, hogy a beruházások, felújítások, utak és 

járdák sorain magasabb összegek szerepelnek. Egy dologra felhívta a figyelmet. A településen 

járva úgy érezte, hogy nem megfelelő információk keringenek a városban az önkormányzat 

munkáját, működését és költségvetését illetően. Polgármester Úr a tőle telhető tájékoztatást 

megadja, de úgy tűnik, ez mégsem elégséges. Javasolta, hogy a költségvetés elfogadása után 

tartsanak a lakosság részére egy fórumot, kerekasztal beszélgetést, ahol elsősorban 

Polgármester Úr megvilágítaná a költségvetésben szereplő számok jelentését. Fals 

információk keringenek, és ezek indulatokat keltenek a lakosság körében.  
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Lőrincz György: Minden fórumon meg kell ragadni az alkalmat, hogy pontos információt 

juttassanak el a lakossághoz. A költségvetéssel kapcsolatban egy egyszerűbb, közérthetőbb 

tájékoztatást fognak adni.  

 

Molnár Gábor: A költségvetést áttanulmányozva örömmel látta, hogy folytatódik az utak, 

járdák felújítása, az újtanyai közvilágítás is megvalósul. A rendezési terv módosítására 8,8 M 

Ft-ot különített el az önkormányzat. Ez azért van, mert váltás történt a településrendezési terv 

készítői tekintetében? A konyha bekerült a VÜMESZ-hez. Bella Sándor nagyon jó műszaki 

szakember, de a konyhához nem ért. Véleménye szerint tehát a konyha VÜMESZ-hez történő 

csatolása nem megalapozott. A konyha önkormányzati szakfeladaton maradhatott volna. 

Kérdése még az, hogy foglalkoztat-e nyugdíjast az önkormányzat. A pályázatírót egész évben 

foglalkoztatja az önkormányzat. Ezzel vitatkozna, nem látja megalapozottnak, de ha a 

képviselő-testület úgy dönt, hogy szükség van a pályázatíróra egész évben, akkor ő sem fog 

nemmel szavazni.  

 

Lőrincz György: A rendezési terv kapcsán elmondta, hogy a beszerzési szabályzatnak 

megfelelően jártak el. Így nyerte el a munkát a Völgyzugoly Műhely Kft. Ők adták ugyanis a 

legkedvezőbb ajánlatot. A konyhával kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 

törvényi módosulás következtében kellett a konyháról dönteni. Vagy önálló intézményt kellett 

volna létrehozni, vagy pedig egy meglevő intézmény alá beintegrálni. Erről korábban döntött 

a képviselő-testület.  

 

Dr. Péntek Tímea: A VÜMESZ-en belül részgazdán szerepel a konyha. Tehát nyomon 

követhető a kiadás és a bevétel.  

 

Lőrincz György: A nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban elmondta, hogy 

közalkalmazottként nem foglalkoztatható tovább nyugdíjas. Döntenie kell, hogy vagy 

közalkalmazott, vagy nyugdíjas. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

munkavállalóknál engedélyezi a törvény a továbbfoglalkoztatást. Emlékei szerint két olyan 

személyt foglalkoztatnak, aki nyugdíjas. A költségvetésben valóban egész évben betervezték 

a pályázati referens bérét. Megítélése szerint hasznos a pályázatíró munkája.  

 

Dr. Péntek Tímea: Lehet nyugdíjast közalkalmazottként foglalkoztatni, de a munkavállalónak 

kérnie kell a nyugdíj folyósításának szüneteltetését. Tehát nyugdíjat és bért egyszerre nem 

kaphat a munkavállaló.  

 

Bella Sándor: A VÜMESZ költségvetése nyilvános, különösen a képviselő-testület tagjai 

számára. Bárkinek bármikor szívesen beszámol a költségvetésük alakulásáról.  

 

Dr. Kurunczi Károly: A rendezési tervvel kapcsolatban elmondta, hogy büszke volt arra, hogy 

1992-ben az ipari terület kapcsán már rendelkezett az önkormányzat rendezési tervvel a 

megyében elsőként. Ezt a rendezési tervet a Regioplan készítette. Illetve ezt követően több 

mint 20 évig ez a cég végezte a módosításokat. Kérdése, hogy a Regioplant is meghívták-e a 

versenytárgyalásra. 

 

Bella Sándor: A rendezési terv készítése a koncepció és az ITS készítésével indult. A helyi 

szabályzat előírja, hogy három ajánlatot kell kérni. A rendezési terv készítése kapcsán öt 

ajánlatot kértek egy részletes kiírás alapján. Ebben a Regioplan is szerepelt. A munkát a 

Völgyzugoly Műhely Kft. nyerte el. Ma Magyarországon elég sokan készítenek rendezési 

tervet, amelyekkel sok probléma van. Nehéz helyzetbe vannak az önkormányzatok akkor, 
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amikor rendezési terv készítésére kérnek ajánlatot. Véleménye szerint a legmegfelelőbb 

vállalkozót választották ki.  

 

Dr. Kurunczi Károly: A Regioplan munkáját az elmúlt 20-25 év kapcsán meg tudták ítélni. 

Nem volt velük semmi probléma. Szeretne betekintést kérni az anyagba.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Nemes Csaba egyéni indítványát, miszerint 100 M Ft-ot 

különítsenek el a Klafszky Katalin Tagiskola felújítására. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemes Csaba egyéni 

indítványát, miszerint a 2017. évi költségvetésben 100 M Ft-ot különítsenek el a 

Klafszky Katalin Tagiskola felújítására, nem támogatta. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Jánossomorja Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 1/2017. (II. 15.) 

számú önkormányzati rendeletét, mely Jánossomorja Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szól a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Lőrincz György: Köszönetet mondott a Jegyző Asszonynak, az Adó- és Pénzügyi Osztály 

vezetőjének és munkatársainak, az intézményvezetőknek és a képviselő-testület 

bizottságainak a költségvetés elkészítése kapcsán végzett munkáért. Biztos abban, hogy 

alaposan megtervezett és összeállított, a város javát szolgáló költségvetés került összeállításra. 

 

 

2./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzata (5. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: 2016 novemberében döntött a képviselő-testület az iskolák átadása kapcsán 

arról, hogy a gyermekétkeztetés a VÜMESZ-hez kerül. A dolgozók így a VÜMESZ 

foglalkoztatási állományába kerültek. Ezzel az intézmény feladatai is megváltoztak. Ezért kell 

a Szervezeti és Működési Szabályzatot is átdolgozni.  

 

Luka János: A VÜMESZ szerkezeti ábrája kijavításra került, ezt örömmel vette tudomásul. 

Látható, hogy a konyha teljesen külön szerepel az ábrán is.  
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Lipovits Máté: Elhangzott, hogy a VÜMESZ-szel kapcsolatban kellene egy költségkimutatást 

készíteni. Nehéz lenne azonban két évet összehasonlítani, mivel a létszámok a takarítónők és 

a konyhán foglalkoztatottak miatt elég jelentősen változtak. Viszont egy hatékonysági 

kimutatást jövőre az idei év vonatkozásában mindenképpen célszerű lenne készíteni. Kérte az 

igazgatót, hogy erre jövőre fektessen hangsúlyt. 

 

Lőrincz György: A munkatervben szerepelnek az intézményvezetői beszámolók, a VÜMESZ 

is sorra fog kerülni, akkor már esetleg az elhangzottakkal kapcsolatban az igazgató tud 

tájékoztatást adni.  

Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 

Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát 

2017. március 1. napján történő hatályba lépéssel az előterjesztéshez mellékelt 

formában jóváhagyja.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. február 28. 

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- Településrendezési terv módosítása (6. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható, hogy egy helyi vállalkozó nyújtott be 

kérelmet rendezési terv módosítására annak érdekében, hogy az elképzelt beruházást meg 

tudja valósítani. Állami főépítészi eljárás keretében is le lehet ezt bonyolítani, így nincs 

szükség az államigazgatási szervek bevonására. Ez talán egy egyszerűbb eljárás. A 

költségeket a vállalkozás át is vállalta. Időközben egy lakossági igény is érkezett, melyet 

szintén beépítettek a jelenlegi eljárásba. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a 

bizottság javaslatát. 

 

Luka János: A bizottság mindkét módosítást támogatta és elfogadásra javasolta azokat. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a településrendezési terv módosításának előterjesztés 

szerinti elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés 

mellékletében meghatározott szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításával 

egyetért. Megállapítja, hogy a tervvel kapcsolatosan a partnerségi egyeztetés keretében 

vélemény nem érkezett. 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a záró szakmai véleményt 

elektronikus úton kérje meg az állami főépítésztől a szükséges mellékletek 

benyújtásával. 

  

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. 03. 03. 

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- Beszámoló a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi 

közművelődési tevékenységéről, valamint a 2017-es célkitűzéseiről (7. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Köszöntötte Lacknerné Fördős Klárát, az intézmény vezetőjét, aki a 

Humánpolitikai Bizottság ülésén is részt vett. Kérte Lipovits Mátét, ismertesse a bizottság 

véleményét.  

 

Lipovits Máté: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolót. Egyben 

megköszönte a művelődési ház, a helytörténeti gyűjtemény és a könyvtár egész éves 

munkáját.  

Látható a statisztikából, hogy a könyvtárhasználók száma évről évre csökken. A tervek között 

szerepel, hogy ezen változtatni szeretnének. Az idei évben a könyvtáros kolléganő nyugdíjba 

megy, és új kolléga veszi át a helyét. Van-e valami terv vagy koncepció a könyvtár 

használatával kapcsolatban? 

 

Lőrincz György: Az állást meg kell pályáztatni. A pályázóknak az elképzeléseiket le kell írni.  

 

Lacknerné Fördős Klára: Feltétel és kritérium, hogy a könyvtár életét fel kell pezsdíteni. A 

jelenlegi állapotot személy szerint is kevésnek érzi, de egy nyugdíjba vonuló kolléganőt nem 

kényszeríthet arra, hogy új programokat szervezzen.  

 

Molnár Gábor: Úgy gondolta, hogy Horváth Katalinnak nagyon sok rendezvényt 

köszönhetnek, akár a Ki mit tud?, akár a Non-stop vetélkedő. Csak dicsérő szavakat tud 

mondani a könyvtárosról. 
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Lacknerné Fördős Klára: Nem gondolta, hogy mondanivalójában elhangzott olyan, ami 

Horváth Katalin munkáját kritizálta volna, és véleménye szerint a könyvtáros nem is érti félre 

szavait.  

 

Lipovits Máté: Egyetértett Molnár Gáborral, jogos a könyvtáros méltatása. Ezen a fórumon is 

megragadta az alkalmat és megköszönte a könyvtáros munkáját. 

 

Luka János: Az ifjúsági klub tevékenységét nem találta megfelelőnek, sem a létszám, sem az 

aktivitás tekintetében. A fiatal korosztályt nem tudják bevonni az önállóan tevékenykedő 

szervezetek közé. Nem adnak nekik olyan feladatokat, amelyek elvégzésére képesek. Roppant 

negatív, ahogy a fiatalok a közösségi élethez hozzáállnak. Erre kellene kidolgozni egy 

programot. A társasági adóról szóló törvény kimondja, hogy a TAO pénzek egy részét 

kulturális célra is fel lehet használni.  

 

Lőrincz György: A városnak van egy elfogadott ifjúságpolitikai koncepciója, amiben szerepe 

van a művelődési háznak is. Ebben a feladatok elég alaposan meghatározásra kerültek, végre 

kellene hajtani őket. A TAO bevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy a belépő díjas 

rendezvényekből befolyt összeg egy részével megegyező összeget lehet igényelni a társasági 

adóból.  

 

Lacknerné Fördős Klára: A rendezvények látogatottsága is mutatja, hogy nem csak az ifjúság 

negatív az aktivitás tekintetében. Sokszor a könyvtárosnak ez szegte kedvét. Egy színvonalas 

író-olvasó találkozón a résztvevők száma 5-10 fő. 2016-ban az NMI-vel volt egy közös 

programjuk. A levéli ifjúsági klub munkáját próbálták a helyi klubbal megismertetni. Akkor 

nagy volt a lelkesedés, de valahogy ez a lelkesedés elfogyott.  Luka János gyermekeit sem 

látja az ifjúsági klubban, ahogy saját gyermekeit sem, mivel nincsenek itthon. Ez más fiatallal 

is így van. Ha pedig hazajönnek, akkor kieresztik a gőzt. 2017-ben a művelődési ház pályázni 

szeretne. Ebbe a pályázatba szeretnék a fiatalokat is bevonni. Ezen pályázat kapcsán újból 

képbe került Kocsis Péter. Ő annak idején nagyon jól vitte és működtette az ifi klubot. Bízik 

abban, hogy ismét a program mellé áll. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Aktív könyvtár használóként nem vár el többet a könyvtártól, mint 

hogy legyenek benne könyvek. Ahányszor betért a könyvtárba, mindig látta a legfrissebb 

megjelenésű könyveket. Köszönte, hogy a könyvtár kínálata frissül és elérhetők a legújabb 

könyvek is.  

 

Lacknerné Fördős Klára: Amikor átvette a művelődési ház vezetését, nagyon örült annak, 

hogy olyan kolléganője van, aki a hátán viszi az egész könyvtárat. A frissítés és az olvasói 

igények kiszolgálása Horváth Katalinnak köszönhető.  

 

Bella Zsolt: Megköszönte a művelődési ház vezetőjének a tartalmas beszámolót. Örömmel és 

büszkén olvasta, hogy ilyen kiváló művelődési ház van Jánossomorján. A tavalyi év folyamán 

35 ezer látogatója volt a művelődési háznak és könyvtárnak. Akik azt mondják, hogy ezen a 

településen nem történik semmi, nincs program, nincs hova menni, azoknak azt üzeni, hogy 

pillantsanak rá a havonta megjelenő naptárra és mazsolázzanak a színvonalas és tartalmas 

programok között, amiket a művelődési ház kínál. A helyi közéletben való részvétellel 

kapcsolatban elmondta, hogy nekik, önkormányzati képviselőknek is van nem kevés 

adósságuk.  
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Dr. Kurunczi Károly: Csatlakozik az előtte szólókhoz és csak a dicséret hangján tud szólni a 

művelődési házról és könyvtárról. Amikor a könyvtár épületét felújították, akkor 

megállapította, hogy a település legszebb épülete. Ezt a véleményét most is fenntartja.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 

beszámolójának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint 

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi közművelődési tevékenységéről, valamint a 

2017-es célkitűzéseiről szóló beszámolót elfogadta.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Tíz perc szünetet rendelet el. 

 

A szünet ideje alatt Jánossomorja Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2017. február 15. napján 17 óra 30 perckor 

kihirdetésre került. 

 

 

5./ Napirendi pont 

 

 

- Pályázati felhívás (8. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A képviselő-testület hatályos rendelete szerint a költségvetés megalkotása 

után pályázatot ír ki az önkormányzat. Ezen a pályázaton a civil szervezetek vehetnek részt. A 

kiírásról kell döntenie a képviselő-testületnek ahhoz, hogy a márciusi ülésen már a 

támogatásról dönthessenek.  

Szavazásra tette fel a pályázati kiírás előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Pályázatot hirdet civil 

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

Önkormányzat 2017. 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. 
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Határidő: 2017. február 16. 

                 ill. soron következő képviselő-testületi ülés  

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Tervének 

megtárgyalása (9. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Kormányrendelet írja elő a stratégiai tervnek a meglétét. 

 

Dr. Péntek Tímea: A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet írja elő a belső ellenőrzési vezető 

feladatai között azt, hogy el kell készíteni a stratégiai ellenőrzési tervet. A képviselő-testület 

2016. novemberi ülésén döntött arról, hogy külsős szolgáltató útján látja el a belső ellenőrzést 

és a belső ellenőrzési vezetői feladatokat.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Jánossomorja Város Önkormányzata Stratégiai 

Ellenőrzési Tervének előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a stratégiai ellenőrzési tervet 

az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével 

tájékoztassa a belső ellenőrzési vezetőt. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

    

 Határidő: folyamatos. 

 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- Megállapodás a KÖH és az önkormányzati fenntartású, önálló gazdasági 

szervezettel nem rendelkező intézmények között (10. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Törvényi kötelezettség, hogy a közös önkormányzati hivatal és az 

önkormányzati fenntartású, önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények között 

megállapodást kell kötni munkamegosztásra, gazdálkodásra, felelősségvállalásra 

vonatkozóan.  
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Dr. Péntek Tímea: A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet írja elő, hogy önálló gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnek egy gazdasági szervezettel rendelkező 

szervvel, vagy a közös önkormányzati hivatallal megállapodást kell kötni a gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok elvégzésére. Az előterjesztésben a felsorolásból kimaradt a 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás. Kérte, hogy ezzel az 

intézménnyel kibővítve fogadja el a képviselő-testület az előterjesztést. 

 

Molnár Gábor: Pénzkezelési szabályzata van az önkormányzatnak? 

 

Dr. Péntek Tímea: Igen, a pénzügyi osztályon megtalálható a szabályzat. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint elfogadja-e a képviselő-testület a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölését az önkormányzati fenntartású 

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére az előirányzatai 

tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatainak ellátására. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

  

Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, az önkormányzati fenntartású 

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére az előirányzatai 

tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatainak ellátására a gazdasági szervezettel rendelkező Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatalt jelöli ki. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint jóváhagyja-e a képviselő-testület az 

önkormányzati fenntartású gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek és a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztásra, gazdálkodásra, 

felelősségvállalásra vonatkozó megállapodást jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak 

szerint. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy az önkormányzati fenntartású 

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek és a Jánossomorjai 

Közös Önkormányzati Hivatala közötti munkamegosztásra, gazdálkodásra, 

felelősségvállalásra vonatkozó megállapodást jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét a 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulással kiegészítve hagyja 

jóvá. 
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Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2017. március 1. 

 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (11. sz. melléklet) 

 

 

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

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

-  Egyéb ügyek 

 

 

- Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi 

Egyesített Szociális Intézmény Lengyári u-i telephelyén a Fogyatékossággal Élők Nappali 

Intézménye kiegészítő szolgáltatásaként pályázati rendszerben működött a szociális 

foglalkoztatás szolgáltatás. Az eddigi tapasztalatok azonban az átalakítás szükségességét 

támasztják alá, ezért 2017. április 1-től kezdődően „fejlesztő foglalkoztatás” önálló, más a 

Társulás által nyújtott szolgáltatásokkal egyenértékű szolgáltatásként vehető igénybe. A 

jelenleg hatályos Társulási Megállapodást a Társulási Tanács az 59/2016. (XII.12.) TT. 

határozatával hagyta jóvá. A törvényi előírásoknak való megfeleltetés érdekében szükséges a 

Társulási Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 

elfogadása. 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 
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1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás 8.) pontja, mely a társulás 

által ellátott feladatköröket tartalmazza, kiegészüljön alábbiak szerint: 

 

„8. hc. fejlesztő foglalkoztatás, Lengyári u. 2. 

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 

8.hd. fejlesztő foglalkoztatás, Szent István. k. u. 155. 

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény” 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. 

április 1. napjától igénybe kívánja venni a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézményén keresztül, a 9200 Mosonmagyaróvár, 

Lengyári u. 2. szám alatti Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye telephelyen 

biztosított „fejlesztő foglalkoztatás”, valamint a 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István 

király u. 155. szám alatti Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye telephelyen 

biztosított „fejlesztő foglalkoztatás” szolgáltatást. 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Társulási 

Megállapodás 2017. április 1. hatállyal kiegészüljön Mosonmagyaróvár Térségi 

Társulás tagtelepüléseinek határozatai alapján a Mosonmagyaróvár Térségi 

Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézményén keresztül, a 9200 

Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2. szám alatti Fogyatékossággal Élők Nappali 

Intézménye telephelyen biztosított „fejlesztő foglalkoztatás”, valamint a 9200 

Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 155. szám alatti Fogyatékossággal Élők 

Nappali Intézménye telephelyen biztosított „fejlesztő foglalkoztatás” szolgáltatáshoz 

csatlakozni kívánó települési önkormányzatokkal. 

 

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelen határozat 3. pontja értelmében a 2017. 

április 1-től hatályos Társulási Megállapodás 9.) pontjában átvezetésre kerüljenek a 

„fejlesztő foglalkoztatás” szolgáltatáshoz csatlakozni kívánó települések. 

 

5. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. sz. melléklete szerinti Társulási Megállapodás tervezetét 2017. 

április 1. hatállyal aláírja.  

 

 Felelős: polgármester 

 

 Határidő: 2017. március 13. 

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- ASP pályázat benyújtása (13. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban átadta a szót Jegyző Asszonynak. 
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Dr. Péntek Tímea: 2016. november 30-án a 155/2016. (XI. 30.) Kt. határozatával döntött a T. 

Képviselő-testület arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-

16 kódszámú pályázati felhívásra a következők szerint: Igényelt támogatás: 7 000 000 Ft 

Támogatás intenzitása: 100%  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, 

valamint a támogatás felhasználására. 2017. február 6-tól benyújtható a pályázat és a pályázati 

kiírás tartalmazza azt a mintát, amely minta alapján kell a felhatalmazást megadnia a 

képviselő-testületeknek. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű felhívás alapján támogatási kérelem benyújtásáról 

szóló Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (II. 15.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 

alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte 

esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 

  

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. március 6. 

 

 

Lőrincz György: A jelenlegi képviselő-testületi ülésen került kiosztásra Újrónafő Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének határozata, miszerint szeretnének kiválni a 

Jánossomorjai Aranykapu Intézményfenntartó Társulásból. Az óvodai nevelési feladatok 

ellátását ezentúl Mosonszolnok községgel kívánják megoldani. 

 

Dr. Péntek Tímea: Az intézményfenntartó társulás társulási megállapodását és alapító okiratát 

kell majd módosítani. Ezt az átszervezést május 31-ig végre kell hajtani. A képviselő-testület 

részéről egy felhatalmazásra van szükség, hogy a társulási megállapodás és az alapító okirat 

módosítását a jegyző készítse elő.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel fentiek elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (II. 15.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, 

hogy Újrónafő Községi Önkormányzat Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 

Intézményfenntartó Társulásból történő kiválása kapcsán a társulási megállapodás és 

az alapító okirat módosítását készítse elő. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos.  

 

Lőrincz György: Valamennyi képviselő-testületi tag áttanulmányozhatta a pályázatokról szóló 

tájékoztatót. Ebből kitűnik, hogy az elmúlt évben 15 pályázatot készítettek. Ebből négy 

pályázat nyert, egy került elutasításra. Tíz pályázat pedig jelenleg is elbírálás alatt áll. Ebben 

vannak a TOP-os pályázatok. Februárban kezdődik meg az elbírálás és márciusban, de 

legkésőbb áprilisban kapnak az önkormányzatok értesítést arról, hogy nyert-e a pályázatuk 

vagy sem. Remélhetőleg több lesz a nyertes pályázat.  

A 86-os főúttal kapcsolatban elmondta, hogy az Európai Bizottság illetékes 

főigazgatóságának válasza megérkezett az út ötéves fenntartási időszakára vonatkozóan. 

Sajnos megerősítést nyert, hogy 2019-ig tart a fenntartási időszak. Addig nem lehet teljes 

körűen kitiltani a tranzit forgalmat. Az táblák az éjszakai korlátozás miatt már kihelyezésre 

kerültek. A Rendőrkapitány Úrral tegnap egyeztetett, aki elmondta, hogy megkezdik a 

rendszeres ellenőrzést. Egy hónapig még nem büntetnek, azon túl kezdődik meg a szankció. 

Remélhetőleg a kamionos cégek egy idő után nem erre az útra irányítják járműveiket. Ennél 

többet jelen pillanatban nem tehetnek. Az eredményességről havonta fog beszélni 

Rendőrkapitány Úrral.  

 

Winkler László: A tiltó táblát a tranzit forgalom miatt helyezték ki. A környékbeli 

fuvarozóknak adható-e felmentés a tilalom alól? Kérte, hogy a helyi és helyközi fuvarozóknak 

adjanak engedélyt az áthajtásra.  

 

Lőrincz György: Az önkormányzat nem adhat engedélyt, a közútkezelőnél kell engedélyt 

kérni. Ez ügyben felveszi velük a kapcsolatot.  

Az uszoda felújítása a finishez ért. A műszaki átadásra jövő szerdán kerül sor. Ha ott rendben 

találnak mindent, akkor a gyerekek részére megnyílik az uszoda az iskolai úszásoktatás 

keretében. Egyelőre azért csak a gyerekek részére, mert a délutáni nyitva tartásról a KLIK-kel 

még tárgyalásokat kell folytatni. Megkérte Bella Sándort, tájékoztassa röviden a képviselő-

testület tagjait az uszoda felújításával kapcsolatban. 

 

Bella Sándor: A beruházásban meghatározott műszaki tartalommal készült el az uszoda. A 

kivitelező a munkát készre jelentette, a műszaki átadás kitűzésre került. A mai kooperáción 

azt állapították meg, hogy műszakilag elkészült az uszoda, mind építészeti, mind 

épületgépészeti szempontból. Apróbb hibákat tapasztaltak, ezeket a kivitelező szerdáig 

kijavítja. Remélhetőleg szerdán egy hiba- és hiánymentes műszaki átadás fog lezajlani. 

Holnapra a medence teljesen megtöltésre kerül és a próbaüzem hamarosan lezajlik. Március 

1-jétől a tanórák megkezdődhetnek. 

 

Luka János: Terveznek az uszoda megnyitására egy ünnepséget? 

 

Lőrincz György: Beszéltek Bella Sándorral az ünnepségről. Ezzel a műszaki átadást meg kell 

várni. Március 17-én, pénteken délután szeretnék megtartani az átadási ünnepséget.  

 

Prátser Krisztián: Milyen garanciát vállalt a cég időtartamban és milyen minőségi garancia az, 

amit vállal? 
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Bella Sándor: Egy közbeszerzési kiírás keretében megvalósuló beruházásnál több feltétel is 

adott, az ár, a határidő és a garanciavállalásnak az időszaka. Erre 10 év került meghatározásra 

és a kivitelezők által vállalásra. A gépekkel remélhetőleg hosszú távon nem lesz probléma. 

Gépészeti szempontból a szellőző rendszer teljesen új, arra vonatkozóan van garancia. Hűtés 

került beépítésre, ez új dolog, erre is van garancia. A belső burkolat teljes visszabontása és 

visszaépítése is megtörtént. A vízgépészetet már szeptember óta működtették, mivel a hosszú 

távú leállás nem tesz jót ennek a gépnek. A jelenlegi beruházás ezt a részt nem érintette, tehát 

itt már garanciáról nem beszélhetnek.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a március 15-ei ünnepség március 15-én 17 órakor lesz a 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtárban. Az ünnepi szónok Neubergerné Berta 

Barbara, a Körzeti Általános Iskola igazgatóhelyettese lesz. 

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

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György        Dr. Péntek Tímea 

  polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


