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1. Bevezető 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 27. napján tartott 
ülésén a 103/2015. (V. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a városüzemeltetéssel 
kapcsolatos feladatokat új, önálló költségvetési szerv keretében kívánja ellátni.  
Ezt követően elkészült a megalakításra kerülő szervezet alapító okirata, melyet a Képviselő-
testület 110/2015. (VI. 24.) Kt. határozatával fogadott el, és ezzel a döntéssel 2015. október 1-vel 
megalapította a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezetet. Az 
önkormányzat az új intézmény vezetőjének kiválasztására pályázatot írt ki. Az alapítás napjával az 
intézmény állományába kerültek át az addig az önkormányzatnál foglalkoztatott 
városüzemeltetéssel, fenntartással, takarítással foglalkozó dolgozók, összesen 35 fő, 1 fő műszaki 
ügyintéző a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalból, illetve közvetlenül a szervezethez 
került felvételre a közterület-felügyelő. Az intézmény 2015. október 1. napján kezdte meg 
tevékenységét. 

2017. január 1-vel a Képviselő-testület 158/2016. (XI. 30.) Kt. határozata alapján a takarítók 
kikerültek az intézmény foglalkoztatotti állományából, míg a gyermekétkeztetés szabályainak 
változása kapcsán az általános iskola épületében működő konyha feladatai és az ott 
foglalkoztatott alkalmazottak a VÜMESZ-hez kerültek.  

2. Az intézmény szervezeti felépítése 

Az intézményt az igazgató vezeti és irányítja. 
Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik az üzemeltetési vezető, az élelmezésvezető, a 
közterület-felügyelő és az üzemeltetési műszaki előkészítő.  
Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik, az ezzel összefüggő feladatok ellátásával 
Jánossomorja Város Önkormányzata – mint irányító szerv – a gazdasági szervezettel rendelkező 
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) költségvetési szervet jelölte ki. A munkaügyi 
feladatokat szintén a KÖH látja el. 

Az intézmény a következő szervezeti egységekre (részlegekre) tagolódik: 
- Intézmény üzemeltetési csoport (9 fő) 
- Városüzemeltetési csoport (16 fő) 
- Élelmezési csoport (Konyha) (11 fő) 
- Közterület-felügyelet (1 fő) 
- Műszaki előkészítő (1 fő) 

Az üzemeltetési vezető irányítja az Intézmény üzemeltetési csoportot, és a településgondnokon 
keresztül a Városüzemeltetési csoportot. Az Élelmezési csoport az élelmezésvezető irányításával 
működik. 

3. Az intézmény alaptevékenysége körében ellátott főbb feladatok 

- településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos feladatok előkészítése, 
- településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
- közreműködés a környezet-egészségügyi feladatok ellátásában, 
- helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos 

feladatok ellátása (csatorna-és árokrendszer karbantartása, tisztítása), 
- útkarbantartási feladatok ellátása, 
- lakás – és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, 
- Jánossomorja Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok felújítása, karbantartása, 
- sportlétesítmények fenntartása, 
- intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés ellátása, 
- munkahelyi étkeztetés ellátása, 
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
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- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység engedélyezése, szabályszerűségének 
ellenőrzése, 

- közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 

- közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában a közbiztonság és a 

közrend védelmében, 
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, 
- a termőföldek őrzése, védelmének ellátása, 
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 
- közreműködés helyi rendeletben megállapított szabályok megsértésének szankcionálásában. 

Az egyes vezetők és a szervezeti egységek részletes feladatait a Képviselő-testület által elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

4. Az intézmény működésének tárgyi feltételei 

Az intézmény saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik. Telephelye megegyezik az 
önkormányzat telephelyével. A Szabadság utca 39. szám alatti ingatlan Iparos utca felőli része 
biztosítja a működés alapvető feltételeit. Az induláshoz képest igyekeztünk a működési 
feltételeken javítani. A szomszédos szintén önkormányzati tulajdonú ingatlan korábban 
kihasználatlan hátsó udvarának igénybevételével bővítettük a bekerített, lezárható területet, 
ezzel a gépek, eszközök, anyagok tárolásának lehetőségét javítottuk. Ezzel együtt 
személygépjármű parkolót alakítottunk ki a hivatali gépjárművek és dolgozók részére, hogy ne a 
környék közterületeit használják parkolásra. Az udvaron található szín rossz állapotú 
tetőszerkezetének újjáépítéséhez ebben az évben az önkormányzat keretösszeget különített el, 
mellyel rendezettebb és beázás mentes tároló hely jött létre. Az itt elhelyezett eszközöket, 
anyagokat átválogattuk, a nem használhatókat selejteztük és egy átlátható rendezett állapotot 
hoztunk létre. A dolgozók részére nagyrészt saját munkával egy szociális blokk került a múlt 
évben kialakításra öltöző-melegedővel, WC-vel, zuhanyozóval. 
A szervezet műhelye az általános iskola épületében, a kazánházi épületrészben található. 
Sajnos ezek a telephelyek nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, ezért egyre inkább 
foglalkozni kell egy új, korszerű telephely létrehozásával. Ez azonban jelentős önkormányzati 
forrásokat igényel. Az Erdősor utca végén, a hulladékudvar melletti önkormányzati tulajdonú 
6500 m2 nagyságú terület alkalmas lehet erre a célra. A zöldhulladék ideiglenes tárolása már a 
múlt év óta ezen az ingatlanon történik, illetve ömlesztett anyagok tárolására is használjuk a 
területet. Szeretnénk fokozatosan bizonyos tevékenységeket, anyagokat, eszközöket erre a 
területre átcsoportosítani. Ennek érdekében az ingatlan elektromos energiával történő ellátása 
folyamatban van. 

Az üzemeltetési feladatok ellátására az induláskor az alábbi önkormányzati tulajdonú eszközök 
álltak rendelkezésre: 

- 1 db Doppstadt 150 LE erőgép hótolóval, sószóróval, rézsűkaszával (14 éves) 
- 1 db Belarus MTZ 80 LE traktor (23 éves) 
- 1db billenős pótkocsi (14 éves) 
- 1 db Komatsu homlokrakodó (14 éves) 
- 1 db seprőgép (10 éves) 
- 1 db KIA kisteherautó 
- 1 db Mitsubishi kisteherautó (25 éves) 
- 1 db Volkswagen busz (11 éves) 
- 1 db Ford mikrobusz (10 éves) 
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- 1 db MTD fűnyíró traktor 
- 5 db kézi fűnyíró 
- 5 db kézi motoros kasza 
- 1 db kézi lombszívó 
- 2 db sövényvágó 
- 1 db motoros permetező 
- 1 db gödörfúró 
- 1db padkahenger 
- 1db döngölő 
- 1db lapvibrátor 
- 1db aszfaltvágó 
- 1db aggregátor 
- 1 db szállítószalag 
- és a műhely a felszerelésével együtt 

Az elmúl két év alatt az alábbi eszközök beszerzésére került sor: 

- 1 db ZOOMLION RF354 35 LE kistraktor hótolóval, sószóróval, homlokrakodóval 
- 1 db billenős pótkocsi 
- 1 db ágaprító-gallydaráló 
- 1 db ETESIA H100 ipari fűgyűjtős fűnyíró traktor 
- 1 db LA V-300 ipari lombszívó 
- 1 db STIHL gödörfúró 
- 1 db Ford 7 személyes kisteherautó 
- 1 db STIHL magassági ágvágó 
- 1 db kézi fűnyíró 
- 1 db fűkasza 
- 1 db vontatott rotációs kapa 
- 1 db nagy teljesítményű légkompresszor 
- 1 db függesztett, vontatott hidraulikus gréder (folyamatban) 
- 1 db szállító csiga (folyamatban) 

Fentiekből látható, hogy az induláskor rendelkezésre álló gépek átlagéletkora meglehetősen 
magas, de az önkormányzat az utóbbi két évben jelentős forrásokat biztosított új eszközök 
beszerzésére, melyet ezúton is köszönünk. Igyekeztünk olyan eszközöket vásárolni, amelyek 
hatékonyabbá és eredményesebbé tudják tenni tevékenységünket, illetve ezek segítségével 
egyre több feladatot saját magunk is el tudunk végezni. 

5. Az intézmény működésének pénzügyi feltételei: 

A VÜMESZ gazdálkodását tekintve önálló költségvetési intézményként működik. A feladatatok 
ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat éves költségvetése határozza meg. 
A finanszírozás jelentős részét, több, mint 80 %-át az önkormányzat biztosítja. A saját bevételeket 
az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerülő térítési díjak jelentik.  

A 2017. évi költségvetésben az alábbi előirányzatok kerültek meghatározásra az egyes 
részgazdákra: 

Város és községgazdálkodási feladatok: 113.611 eFt 52,2 % 
Közutak üzemeltetése (dologi): 21.732 eFt 10,0 % 
Műhely (dologi): 1.002 eFt 0,5 % 
Konyha: 81.184 eFt 37,3 % 

Az összesen 217.529 eFt előirányzatból 95.317 eFt személyi juttatásokra, 28.605 eFt járulékokra, 
91.186 eFt dologi kiadásokra, 2.421 eFt beruházásokra került betervezésre. 
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6. Az intézmény által ellátott tevékenység bemutatása: 

6.1. Településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos feladatok: 

Jánossomorja Város Önkormányzata gazdasági programjában megfogalmazta, hogy a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos dokumentumait felülvizsgálja és a 
hiányzó szükséges dokumentumokat elkészítteti. Ezen feladatok összefogását és szakmai 
hátterét az önkormányzat részéről a VÜMESZ biztosította. Ebbe a munkába kapcsolódott be ez 
év márciusától a városi főépítész.  

Az elmúlt két év során széleskörű társadalmi egyeztetés megvalósításával elkészült a város 
jövőképét meghatározó településfejlesztési koncepció és az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia. Ezek elfogadását követően megkezdődött a rendezési terv átfogó, teljes körű 
felülvizsgálata. Ennek során elkészült az új településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat, 
illetve ennek részeként a szabályozási terv, melyek elfogadása jelen beszámoló tárgyalásával egy 
időben történik. 

A VÜMESZ szakemberei látják el a rendezési tervvel kapcsolatos ügyfélfogadási feladatokat, 
adnak tájékoztatást a rendezési tervi szabályozásról. Szakmailag segítik a jegyzőt a rendezési 
tervnek való megfelelés értelmezésében a szakhatósági állásfoglalások kiadásához. 

6.2. Beruházási, felújítási feladatok: 

Az éves költségvetésekben meghatározott önkormányzati beruházási, felújítási feladatok 
jelentős részének levezénylése – beleértve a terveztetést, engedélyeztetést, ajánlatkérést, 
szerződés megkötését, kivitelezés ellenőrzését, műszaki átadás lebonyolítását – az intézmény 
feladata. Egy-egy feladat megvalósítása rengeteg előkészítést, egyeztetést, adminisztrációt, 
illetve szakmai munkát igényel, melyet igyekszünk az önkormányzati érdekek maximális 
figyelembevételével és a meghatározott költségkereteken belül elvégezni. Fontosnak tartjuk, 
hogy a konkrét beruházások tervszerűen, egymásra épülve, és egy meghatározott prioritási 
sorrend alapján valósuljanak meg, ezért elkészítettük az önkormányzati utak felújítási 
koncepcióját, az önkormányzati lakáskoncepciót, valamint az önkormányzati lakóépületek 
felújítási koncepcióját, melyeket a Képviselő-testület egyhangú szavazással fogadott el. 

Az elmúlt két év során az alábbi beruházási, felújítási feladatokat valósítottuk meg: 
- Útfelújítások: 

- Újerdő utca 
- Felsőlókert utca 
- Klafszky K. utca 
- Kossuth L. utca 
- Arany J. utca 
- Jókai M. utca 
- József A. utca 
- Felsőlókert utca 
- Ibolya utca 
- Kis utca 
- Hanságliget, Diófa utca 
- Hanságliget, HIPP Kft. előtti út 
- Tó utca (folyamatban) 
- Hanság utca (folyamatban) 

- Uszoda hőtechnikai és épületgépészeti rekonstrukció 
- Lakóépület felújítások: 

- Szabadság u. 50. homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje 
- Rákóczi u. 61. tető felújítás, homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje 
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- Szabadság u. 49. lakás felújítás, ereszdeszkázat csere 
- Lovarda u. 18. födém hőszigetelés 
- Statikai megerősítések 
- Bádogozás, ereszcsatornázás 

- Somorjai temető közvilágítás korszerűsítés 
- Malom bádogos munkák, csapadékvíz elvezetés 
- Somorjai templom csapadékvíz elvezetés 
- Rákóczi u. - Ady E. u. csapadékvíz elvezetés, szikkasztás 
- Sós Antal Közösségi Ház fűtés korszerűsítés, nyílászárók cseréje 
- Városháza udvarán öltöző kialakítás 
- Aranykapu Óvoda felújítási munkái: 

- Udvari bejárati ajtók cseréje 
- Folyosó vakolás, lambériázás 
- Zuhanyozó kialakítás 
- Öltöző járólapozás 
- Udvari burkolat átépítés 
- Udvar füvesítés, öntözőrendszer kiépítés 

- Bölcsőde mosókonyha felújítás, tető szigetelés 
- Bölcsőde tető felújítás, udvar térkövezés 
- Parkfelújítások (Szabadság u., Real előtt, Patkó előtt, Művelődési Ház előtt) 
- Játszótér felújítás 
- Városháza udvarán parkolóhelyek kialakítása 
- Újtanya bejáró út közvilágítás kiépítés 
- VÜMESZ eszközraktár tető csere és födém deszkázás 
- Városháza világítás energiatakarékos korszerűsítése 
- Közterületek fásítása 
- Eszközbeszerzések (részletesen a 4. pontban) 

 
Előkészítés alatt álló beruházások: 
- Kerékpárút építés TOP pályázati támogatással 

Jelenleg a tervezés folyik. Elkészült a Hálózati Terv, valamint az engedélyezési 
dokumentáció, melyeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tervzsűrije elfogadott. 

- Somorjai gödör sport célú fejlesztése Interreg támogatással 
Jelenleg a tervezés folyik. 

- Lakóterület kialakítása a Móricz Zs. u. mögötti területen 
Elkészült a terület geodéziai, illetve a talajmechanikai felmérése. Elkészültek a viziközmű 
tervek, folyamatban van az engedélyeztetési eljárás. Az elektromos hálózat kialakítására 
csatlakozási szerződést kötöttünk az E.ON-nal, a tervek készülnek. Az út és járdaépítés, 
közterület kialakítás tervei szintén készülnek. A gázhálózat kialakítására tárgyalásokat 
folytattunk a szolgáltatóval. 

- Kék Bagoly Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP pályázati támogatással 

6.3. Településüzemeltetési, karbantartási feladatok: 

6.3.1. Zöldfelületek fenntartása 

Jánossomorja a lakosságszámához képest jelentős belterületen, 406 hektáron terül el. Ennek 
megfelelően a közterületek és ezen belül a zöldfelületek területe is jelentős. Ráadásul ezek a 
zöldterületek sem koncentráltan, hanem a településszerkezetből adódóan meglehetősen 
szabdaltan helyezkednek el. Ebből fakadóan gondozásuk jelentős időráfordítást és élőmunkát 
igényel.  
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Múlt évben felmértük a rendszeresen gondozott területeket, melyet az alábbi táblázatban 
foglaltunk össze: 

fűnyírós fűkaszás árok oldal traktorral láda ágyás bokor /db/ cserje /m2/

Millenniumi Park (1216-1218-1221. hrsz.) 1 533 - - - - 205 12 526

Szabadság utca (Templom-Manna között 1222. és 1139. 

hrsz.)
315 - - - - 263 - 130

Szabadság utca (Templom-Lola között 1139. és 1228. 

hrsz.)
220 - - - 10 105 - 118

Óvoda és Iparos utca (Óvoda-Iparos u.-Uszoda park.-

Iskola 1114-1124-1125-1152. hrsz.)
1 087 - 152 - 12 35 3 120

Jánosi Óvoda (mindkét udvara 1115. és 1106. hrsz.) 548 - - - - 17 - 61

Real – Vasúti átjáró között (841-733/9-725/2 hrsz.) 3 910 360 261 - - - 6 40

Művelődési Ház (utca és udvar 875. hrsz.) 1 655 - 69 - 10 - - -

Bölcsőde (udvar 734. hrsz.) 1 645 - - - - - 2 5

Dicsőfi E. utca (Parókia-Egészségház 1245-1201/1 hrsz.) 2 238 - - - - - - 29

Felsőlókert utcai JÁTSZÓTÉR (1302. hrsz.) 3 190 - - - - - - -

Malom udvar (732/1 hrsz.) 2 210 - - - - - - -

Malom utcai játszótér (815. hrsz.) 1 280 - 274 - - - - -

Erdősor u. – Lajos u. sarok (774. hrsz.) 2 500 - 100 - - - - -

Fehérkereszt körül (968/2 hrsz.) 1 720 - - - - - - -

KÉLON Bt. előtt (1438. hrsz.) 570 - - - - - - -

Vásártér u. (1438. hrsz.) 200 - - - - - - -

Temető előtt (Vásártér u.) (1416-1417-1418. hrsz.) 660 - - 5 036 - - - -

Temető mellett (Várbalogi u.) (1414. hrsz.) - - - 4 000 - - - -

Bozót Borozó mellett (1538. és 1539. hrsz.) 1 000 - - - - - - -

Sipos autószerelő – Kereszt u. (1490/1 hrsz.) - - - 8 000 - - - -

Bajcsy-Zs. utcai játszótér (35/1 és 35/3 hrsz.) 11 900 - - - - - 12 30

Gumiszerelő előtt (521/2 hrsz.) 100 - - - - - - -

Buszváró mellett (86.sz. út) (522/3 hrsz.) - - - - - - - 50

Kerékpárút melletti terület (86. sz. főút) - 3 800 - - - - - -

Szentpéteri óvoda udvara (380/2 hrsz.) 564 - - - - - - -

Klafszky Iskola udvara (375. hrsz.) 2 861 - - - - - 10 -

Templom tér (379. hrsz.) 320 - - - 8 32 - -

Tűzoltó szertár-Iskola-Kristály mögött (345/8 hrsz.) - - 294 - - - - -

Sportpálya (589. hrsz.) 2 000 - - 33 000 - - - -

Sarok-köz (461. hrsz.) 1 200 - - - - - - -

Somorjai játszótér (Gödör) (1758-1759. hrsz.) 10 000 - 11 634 - - - - -

Szent István Park (2100. hrsz.) 2 000 300 - - - 80 - 200

Kápolna előtt (2101. hrsz.) 100 - - - - - - -

Park – Cukrászda között (2101. hrsz.) 390 - - - - - - -

Iskola előtt (2101. hrsz.) 40 - - - - - - -

Iskola mellett+udvar (2121 és 2119. hrsz.) 200 - - - - - - -

Bérház udvara (2072. hrsz.) 120 - - - - - - -

Jegyző lakás előtt és mögött (2101. és 2121. hrsz.) 200 - 30 - - - - -

Petőfi u. sarkában (2323/2 hrsz.) 24 - - - - - 6 -

Tűzoltó szertár mellett+udvar (1977-2035-2007. hrsz.) 400 - 180 - - - - -

Óvoda mellett+előtt+udvar (2035-1977-1976. hrsz.) 1 428 - 60 - - - - -

Somorjai kiserdő mellett (1977.hrsz.) 800 - - - - - - -

Bercsényi u. sarkán (Park) (2121. hrsz.) 224 - - - - 30 20 -

Bercsényi u. (álé) (2299. hrsz.) - 1 000 - - - - - -

Temető előtt+mellett (2323/1 hrsz.) - - - 1 920 - - - -

Templom tér (379. hrsz.) 60 - - - - 8 - 140

Hanságliget 13 910 9 600 14 80

ÖSSZESEN: 75 322 5 460 13 054 61 556 40 775 85 1 529

HELYSZÍN
füves    /m

2
/ virág/évelő    /m

2
/ sövény   

 

Ahogyan a táblázatból is látható a legnagyobb a füves területek aránya. Elhelyezkedésüktől 
függően a különböző területek eltérő gondozást igényelnek. A belvárosi részeken található 
füves területek fenntartását fűnyíróval végezzük. A nagyobb egybefüggő területek nyírása 
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fűnyíró traktorral, a szabdalt területek nyírása kézi fűnyíróval történik. A korábban 
rendelkezésre álló fűnyíró traktor nem volt megfelelő kapacitású és rendszeresen javításra 
szorult, ezért beszereztünk egy ipari, nagy teljesítményű, korszerű fűnyíró traktort. Fontosnak 
tartottuk, hogy olyan eszközt vásároljunk, amivel kapcsolatban már több kommunális 
vállalatnál pozitív tapasztalatokkal rendelkeztek. Így esett a választásunk az ETESIA H100 típusú 
hidrosztatikus hajtású gépre. Ahol lehet, igyekszünk ezzel a traktorral elvégezni a fűnyírásokat, 
hiszen sokkal hatékonyabb tud lenni, mint a kézi fűnyírók, de sajnos sok helyen – a területi 
adottságok miatt – továbbra is a kézi fűnyírót kell alkalmazni. Jelentős azon területek aránya is, 
ahol motoros fűkaszát kell alkalmaznunk, ami szintén rendkívül élőmunka igényes. A 
fűnyírások számát az időjáráshoz alkalmazkodva kell meghatározni, ez éves szinten 8 és 10 
között változik.  

A rézsűkaszával a kevésbé frekventált zöldterületeket tartjuk fenn. Ez éves szinten 5-6 alkalmat 
jelent, amikor a Doppstadt traktorral végezzük el a területek kaszálását. A múlt évben a 
rézsűkasza több alkalommal meghibásodott, és jelentős költséget fordítottunk a javítására. 

Kiemelt gondozást igényelnek a parkosított területek, ahol virágágyások, bokrok, cserjék, fák 
találhatók. Ezek szakszerű gondozásához, fenntartásához szakértelemre van szükség. Sajnos a 
szervezetben összesen egy kertészeti szakismeretekkel rendelkező dolgozó van, ezért 
fontosnak tartottuk, hogy ezen munkák irányításába kertész szakembert vonjunk be. A munkák 
irányítását heti egy alkalommal szaktanácsadási szerződés keretében kertészmérnök 
szakember látja el. Parkjaink gondozása jelentős élőmunka ráfordítást igényel, ezért a 
parkfelújítási munkáknál fontos szempontként kezeljük, hogy a felújított területek esetében – 
a dekoratív esztétikai megjelenés mellett – viszonylag kevés élőmunka ráfordításra legyen 
szükség. A nyári időszakban az öntözések is jelentős energiákat kötnek le, ezért igyekszünk 
olyan növényeket telepíteni, amelyek jobban város és szárazság tűrők.  

Jelentős terhet jelent a közterületeken található elöregedett fák kivágása. Ez mindig egy 
nagyon kényes dolog, hiszen mindig vannak, akik kifejezetten kérik a fa kivágását, míg mások 
tiltakoznak egy-egy fa kivágása miatt. Az nem lehet vita tárgya, hogy az elöregedett, 
balesetveszélyes fákat ki kell vágni. Van, amikor a problémát gallyazással is lehet kezelni. A 
kivágások, gallyazások jelentős részét saját erővel meg tudjuk oldani, azonban vannak olyan 
helyzetek, amikor külsős szakemberek bevonásával tudjuk a munkát elvégeztetni. Ez a 
probléma fokozottan jelentkezik a temetőkben, ami még nagyobb odafigyelést igényel.  
A Klafszky utca végén található erdősáv női ivarú nyárfái régóta sok bosszúságot okoztak a 
környéken lakóknak. Felvettük a kapcsolatot az erdőfelügyelőséggel, megkértük az engedélyt 
ezen egyedek kivágására és a tavasz folyamán végrehajtottuk a feladatot.  
Minden évben visszatérő feladat a szociális tűzifa biztosítása. Ezt az önkormányzati tulajdonú 
fás, illetve erdős területek elöregedett, vagy elszáradt fáinak kivágásával igyekszünk biztosítani. 
Az idei télre már felaprított, kiszáradt és betárolt tűzifával fogjuk tudni biztosítani az igényeket. 
A múlt télen a mosonmagyaróvárinál is nagyobb mennyiséget biztosítottunk a rászorulók 
részére. 
Fontosnak tartjuk a tervszerű faültetések megvalósítását, és az egységes utcai fasorok 
létrehozását. Az elmúlt évben megkezdett utcafásítási programot ez évben folytatjuk és 
reméljük, hogy az önkormányzat a későbbiekben is forrást biztosít ennek a munkának a 
folytatásához. Sajnos negatív tapasztalatok is vannak ezzel kapcsolatban, mivel vannak olyan 
ingatlan tulajdonosok, akik nem engedték meg a sorfák ültetését a portájuk előtt. A 
megtervezett, leszerződött és kiszállított fák ültetésének kivitelezését ez rendkívül 
megnehezíti.  

Minden évben jelentős energiát és költséget igényel a lakossági zöldhulladék kezelési 
tevékenység. Tavasszal a gallyak, ősszel a lomb összeszedése, elszállítása, kezelése, illetve a 
lakosság által a hulladékudvar melletti területre behordott zöldhulladék feldolgozása és 
elszállíttatása tartozik ebbe a feladatba. Sajnos a tájékoztatások és figyelemfelhívások ellenére 
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egyesek nem az elvárásoknak megfelelően járnak el, jelentős többletmunkát okozva ezzel 
dolgozóinknak. 

Jelentős területrendezési munkákat végeztünk az Uszoda közben, a parkolók melletti 
ingatlanon. Az önkormányzat a magántulajdonosok egy részétől megvásárolta a templommal 
szembeni, régóta rendezetlen területet, így lehetővé vált annak rendbetétele. Az értéktelen 
fákat kivágtuk, a rossz állapotú kerítést elbontottuk, a terepet elrendeztük és befüvesítettük. A 
tereprendezés egy részét a magántulajdonos végeztette el. A szomszédos ingatlan épületének, 
kerítésének falát bevakoltattuk, ezzel a város központjában rendezett állapotot hoztunk létre 
ezen az ingatlanon. 
A másik jelentős területrendezési munkánk a vasúti átjáró melletti részben önkormányzati, 
részben GYSEV terület. Felvettük a kapcsolatot a GYSEV illetékeseivel annak érdekében, hogy 
ezt a városképet csúfító területet rendezzük. A területet elegyengettük, majd befüvesítettük, 
így rendezetté és kezelhetővé vált. Ezt a munkát a napokban folytattuk a Fehérkereszt utcai 
vasúti átjárónál is. 

6.3.2. Utak fenntartása 

Jánossomorja önkormányzati kezelésben lévő úthálózata a nyilvántartás alapján 130,7 km, 
melyből 36,5 km a belterületen, 94,2 km külterületen helyezkedik el. A 2016. novemberi 
képviselő-testületi ülésre elkészítettük a város útfelújítási koncepcióját, melyben részletesen 
bemutattuk az önkormányzati úthálózat összetételét, állapotát.  

A külterületi utak esetében megállapítható, hogy kizárólag kavicsos, illetve földutakból állnak. 
Ezek teljes hosszon történő fenntartására nem áll rendelkezésre a forrás. Városrészenként a 
gazdák képviselőivel egyeztetve a legtöbbet használt gerinc utak esetében tudta az 
önkormányzat a grédereztetést külső vállalkozóval elvégeztetni, illetve bizonyos mértékű 
kavicsozásra került sor. Ebben az évben az újrónafői önkormányzattól kölcsönkapott gréderrel 
már saját magunk tudtuk az utakat kezelni. A fő hangsúlyt a települést elkerülő mezőgazdasági 
utakra, illetve a sugár irányú utakra helyeztük. Egyúttal az év elején pályázatot nyújtottunk be 
egy korszerű gréder beszerzésére. Sajnos a pályázat értékelése elhúzódott, annak 
eredményéről a mai napig nem kaptunk értesítést, ezért saját forrásból a beszerzést 
elindítottuk. Bízunk abban, hogy a saját gréderrel eredményesebben tudjuk a külterületi 
utjainkat kezelni és a gazdákkal együttműködve az utak kavicsozásában is előbbre tudunk 
lépni. A járdafelújítások kapcsán keletkező betontörmeléket összegyűjtöttük, majd 
ledaráltatjuk és ezeknek az utaknak a javításához szeretnénk felhasználni. Így megfelelő 
útalaphoz jutunk és a költségeket is tudjuk csökkenteni. 

A belterületi útjaink 54 %-a aszfalt burkolatú, 12 % felületi zárással van ellátva, míg a 
fennmaradó 34 % kavicsos. A szilárd burkolatú utak esetében a fenntartási feladatok közül a 
legjelentősebb költséget a kátyúzási munkák jelentik. Évente két alkalommal, tavasszal és 
ősszel végeztetjük el a kátyúzási munkákat, de az útfelújítási munkák eredményeként évről 
évre kevesebb kátyút kell eltüntetni, hiszen korábban a legtöbb kátyú a felújításra kerülő 
utcákban keletkezett. A szilárd burkolatú utak esetében a burkolat és a padka találkozásánál 
keletkezett gödrök eltüntetésére murvázásos padka pótlást végzünk rendszeresen. A szilárd 
burkolatú utakon a biztonságosabb közlekedés érdekében burkolati jel felfestéseket végeztünk 
a frekventáltabb csomópontokban. 
Az önkormányzat 2015-ben közlekedési szakember bevonásával felülvizsgáltatta a város 
forgalomtechnikai rendjét. A szakember által tett javaslatokat a Pénzügyi, Gazdasági, 
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a szükséges forgalmi rend változásokról 
döntött. Ennek megfelelően a változtatásokat megvalósítottuk. A megsérült, vagy rossz 
műszaki állapotú Kresz jelzőtáblákat szükség szerint javítjuk, vagy cseréljük. 
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A kavicsos utcák fenntartási munkáit a múlt évben a gréderezés és a szükség szerinti kavics 
pótlás jelentették. Ebben az évben jelentős előrelépés történt ezen a területen, hiszen a 
kavicsos útjaink egy jelentős részénél gréderezést, padkanyesést, árokképzést, teljes felületű 
murvázást végeztünk, ezzel az út műszaki színvonalát jelentősen javítottuk. Az alábbi utcákban 
végeztük el ezt a beavatkozást: 

- Szabadság tér 
- Liget köz 
- Radnóti utca 
- Rákóczi-Sport utca közötti út 
- Kovács utca (folyamatban) 
- Óvoda utca 
- Óvoda utca zsákutca 
- Kereszt-Móricz utca közötti út 
- Vásártér utca 
- Sipos köz 
- Bercsényi-Tarcsai utca közötti út (folyamatban) 
- Tarcsai-Árpád utca közötti út (folyamatban) 

Az utak fenntartásához tartozik az utak csapadékvíz szikkasztását, elvezetését szolgáló árkok 
kezelése, karbantartása. Az időjárás változásával az utóbbi években egyre gyakrabban 
előfordul, hogy rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esik le lokálisan, melyet a 
települések csapadékvíz elvezető rendszere nem tud elszikkasztani, elvezetni. Sajnos ez 
Jánossomorján is több alkalommal előfordult az elmúlt időszakban.  
A múlt évben felmértük, hogy melyek azok a területek, illetve utak, ahol a csapadékvíz egy-egy 
eső után összegyűlik és megvizsgáltuk, hogy ennek mi az oka. Sajnos nagyon sok helyen 
megállapítható volt, hogy az ingatlanokon (tetőfelületeken) keletkező csapadékvizet az 
ingatlan tulajdonosok az utcára vezetik, ezzel is terhelve a közterületek csapadékvíz elvezető 
rendszerét, illetve előfordult, hogy az ingatlan előtti árkot betemették. A másik fő probléma az 
volt, hogy a szilárd burkolatú utakon összegyűlő csapadékvíz nem tudott eljutni az árkokba, 
mivel a padka, illetve az út menti zöldsáv magasabban van, mint az út széle. Így a csapadékvíz 
alámossa az utat, télen elősegíti annak felfagyását és meggyorsítja a tönkremenetelét. Ezért 
elindítottunk egy padkanyesési folyamatot, ezzel elősegítve a víz árokba jutását. Mára a 
legkritikusabb helyeken elértük, hogy a víz nem az útpálya mellett áll meg. Ilyen 
beavatkozásokat nem csak az önkormányzati utaknál végeztünk, hanem az országos út mellett 
is, mivel az útkezelő ezeket a munkákat nem végezte el. 
Azokon a helyeken, ahol az árok nem volt megfelelő a csapadékvíz befogadására különböző 
(helyszíntől függő) beavatkozásokkal igyekeztünk a problémát kezelni. Volt ahol az árkot kellett 
mélyíteni, volt ahol az árkok összekötésével kezelni tudtuk a problémát, volt ahol folyókát 
kellett építeni, volt ahol szikkasztó kút, vagy kutak építésére volt szükség. A legjelentősebb 
beavatkozásokat a somorjai templomnál, az Árpádutcában, az Arany János utcában, a 
Felsőlókert utcában, az Erdősor utcában, a Tó utca, Hanság utca csomópontjánál, az Ady Endre 
utca, Sport utca kereszteződésénél végeztük. 
Az alapelvnek annak kell lennie, hogy lehetőleg a víz keletkezésénél kezeljük a problémát, mert 
minél többet vezetjük a vizet, annál nagyobb lesz az a mennyiség, amit el kell szikkasztani. 
Városunkban általában jók az adottságok a csapadékvíz elszikkasztásához, hiszen a 
terepszinthez viszonylag közel van a kavicsos réteg, ami el tudja vezetni az oda lejutó vizeket. 

A téli időszakban jelentős feladatot jelent az intézménynek a téli síkosságmentesítés. Az 
időjárás függvényében ügyeletet tartunk, és szükség esetén ellátjuk az önkormányzati 
közterületek jégmentesítési és hóeltakarítási feladatait. Az utakat és járdákat két géppel tudjuk 
homokkal, illetve sóval megszórni, valamint a havat eltolni. Szükség esetén a megkötött 
szerződések alapján további gépi erőket tudunk bevonni a feladatellátásba. A buszmegállók és 
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az intézmények előtti járdák, valamint a közterületek takarításában a szükségleteknek 
megfelelően kézi munkával is részt veszünk. 

6.3.3. Lakóépületek, intézmények fenntartása 

A feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel rendelkezünk: lakatos, épületgépész, 
villanyszerelő, festő. A VÜMESZ feladata az önkormányzati lakóépületek és intézmények 
hibajavítási, üzemeltetési feladatainak ellátása. Az intézményvezető, vagy az általa megbízott 
személy jelzése alapján az illetékes szakember a felmerült problémát megnézi, a szükséges 
anyagok beszerzését követően kijavítja. Amennyiben külső szakember bevonására van szükség, 
azt jelzi a vezetőjének. 
Az általános iskolával kapcsolatos hibajavítási, üzemeltetési feladatokat az önkormányzat által 
a Győri Tankerülettel megkötött havidíjas szerződés alapján végezzük.  

A karbantartási feladatok intézményvezetővel egyeztetett meghatározása és végrehajtása a 
műszaki előkészítő feladata. A költségvetés készítését megelőzően felméri a következő évben 
szükséges karbantartási munkákat, majd a költségvetés elfogadását követően a rendelkezésre 
álló keretösszegek felhasználásával elvégezteti azokat. A költségtakarékosság érdekében 
amiket lehet, saját dolgozó bevonásával végzünk el. 

Itt szeretném megemlíteni az önkormányzati ingatlanvagyonnal való gazdálkodás fontosságát a 
városfejlesztés és a városüzemeltetés szempontjából. Áttekintettük a város ingatlanvagyonát, 
és a jobb átláthatóság érdekében az alaptérképen ábrázoltuk. Ez által tudtuk meghatározni, 
hogy melyek azok a stratégiai vagyonelemek, amelyek szükségesek lehetnek a városfejlesztési, 
illetve fenntartási feladatok ellátásához, és melyek azok, amelyek értékesíthetők annak 
érdekében, hogy forrásokat képezzenek a feladatok megvalósításához. 

6.3.4. Szállítási feladatok ellátása 

A VÜMESZ látja el az intézmények személyszállítási feladatainak jelentős részét, ami jelentős 
leterhelést okoz két fő részére. Hanságligetről, Újrónafőről és Várbalogról kell a gyerekek 
szállítását reggel, ebéd után és délután megoldani a kisbusszal, valamint a Ford mikrobusszal. 
Ezen felül az ebéd kiszállítását is el kell látni a Klafszky Iskolába, az óvodákba és az Idősek 
Klubjába az időseket be-, illetve el kell szállítani. Ezt a feladatot általában Lengyel Ferenc és 
Fördős Zoltán végzi, illetve helyettesítőként Horváth Attila lép be. Ez azt jelenti, hogy a 
szállítást végző két fő legfeljebb 4 órában tud egyéb feladatot végezni és azt is két részletben. 
Sajnos ez elég sok nehézséget okoz a napi munkában, különösen azért, mert szakmunkásokról 
van szó. 

Jelentős leterheltséget jelent az intézménynek a különböző városi rendezvényekkel 
kapcsolatos szállítási, rakodási, sátor állítási, takarítási feladatok ellátása. Ezek az esetek 
nagyobb részében hétvégére esnek, így plusz munkát jelentenek a dolgozóknak. 

6.4. Élelmezési feladatok: 

Ahogyan arra már a bevezetőben utaltunk az élelmezési feladatok ez év elejétől kerültek az 
intézményhez. Ez gyakorlatilag az általános iskolában működő főzőkonyha és a tagiskolában 
működő melegítőkonyha működtetését jelenti. A főzőkonyha látja el a három városrészben 
működő óvoda melegítő konyháját, de annak üzemeltetése nem a mi feladatunk. 

A konyha 2015. szeptembere óta 11 fővel látja el a feladatot oly módon, hogy 10 fő a 
főzőkonyhán és 1 fő a melegítő konyhán dolgozik. A főzőkonyháról 1 fő 3 órára az ebédeltetési 
időszakban a melegítő konyhára megy át. 
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A főzött adagok száma az utóbbi években folyamatosan emelkedett az alábbiak szerint: 

 Óvodás Iskolás Felnőtt Összesen 

2014-ben 158 342 62 562 

2015-ben 190 346 77 613 

2016-ban 177 372 82 631 

2017-ben 192 368 90 650 

 
A 2017. évi gyereklétszám igénybevételi helyenként a következőképpen oszlik el: 

Központi óvoda: 95 fő 
Péteri óvoda: 71 fő 
Somorjai óvoda: 26 fő 
Klafszky tagiskola: 124 fő 
Központi iskola: 244 fő 

A felnőtt adagszámot a helyben étkező pedagógusok és az ebédet éthordóban kérők teszik ki. A 
gyermekek részére napi háromszori étkeztetést biztosítunk, amit az iskolás étkezők 75 %-a vesz 
igénybe. 
A fenti számokból látható, hogy az utóbbi négy év alatt az adagszám közel százzal emelkedett. 
Mára elmondhatjuk, hogy a főzőkonyha elérte a teljesítőképességének a határát. 
Az iskolákban nehezíti a gyermekek ebédeltetését, hogy az órarendekben már nincs 4 óra, így a 
magas gyereklétszámot rövidebb idő alatt kell megebédeltetni. Ez különösen azért okoz 
problémát, mert az ebédlők ekkora gyereklétszámhoz nagyon kicsik, és rendszeres a zsúfoltság 
ebédidőben. 
Az iskolai szünetekben az óvodák mellett ellátjuk az ingyenes gyermekétkeztetést, ami átlagosan 
11-12 főt, illetve a nyári táborok napi háromszori étkeztetését, ami hat héten keresztül 
átlagosan napi 21-22 főt jelent. Ezeken felül városi nyugdíjas napra is mi készítjük a vacsorát, 
amit fel is szolgálunk, illetve a Balassi Bálint Nyugdíjas Klub éves találkozóira is mi készítjük az 
ételeket. 

2015. január 5-től a WinMenza számítógépes program segíti a konyha munkáját, mellyel a 
nyersanyagot és normakeretet tudjuk nyilvántartani, 2016. július 1-jén pedig a MenzaPure 
létszámnyilvántartó és CGR számlázó program került bevezetésre. Az étkezések térítési díjárról 
ezt követően tudunk nyomtatott számlát kiállítani. 

A konyhán az utóbbi években több alkalommal tartottak ellenőrzést a hatóságok:  

- 2015. április 2-án a NÉBIH az aznapi ételsorból mintát vett és bevizsgálásra elszállította. 
Az eredmény a májgaluska leves és a rakott káposzta esetében is kiválóan megfelelt volt. 

- 2016.március 17-én a Mosonmagyaróvári Járási Hivatal élelmiszerbiztonsági felügyelője 
tartott helyszíni szemlét, melynek során mindent rendben talált. 

- 2016.március 18-án a NÉBIH „tesztauditot”végzett a konyhán, melynek eredménye 77 
%-os lett. Az ellenőrzésen feltárt hiányosságokat az értékelés kézhezvételét követően 
pótoltuk. 

- A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerről a dolgozók 2016.július 9-én oktatáson vettek 
részt. A HACCP rendszer felülvizsgálata 2017. szeptember 21-én megtörtént és mindent 
rendben talált. A dolgozóknak 2 évente kell újabb oktatáson részt venniük. 

- 2016. szeptemberben, majd decemberben a konyhán a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírások felmérését végezték el az iskolai étkeztetésre 
vonatkozóan. Ennek során ellenőrizték a teljes kiőrlésű termékek, tejtermékek, zöldség-
gyümölcs felhasználását és nyers fogyasztását, a gabonák és olajos magvak gyakoriságát, 
a húskészítmények, szárnyas húsok gyakoriságát, valamint a felhasznált só és cukor 
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mennyiségét. A vizsgálat eredménye a vizsgált paraméterek jelentős többségénél 
megfelelő volt, néhány paraméter tekintetében volt szükség kisebb módosításra. 

Ez év elején – miután a konyha az intézményhez került – a korábban az önkormányzat nevére 
megkötött szállítási szerződések átruházásra kerültek a VÜMESZ nevére. Ennek során az árakat 
újra tárgyaltuk és további árkedvezményeket érvényesítettünk. 

Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy jó minőségű alapanyagokból készítjük el ételsorainkat, a 
mai kor előírásait és a gyermekek ízlését figyelembe véve. Lehetőség szerint csak friss 
zöldséggel, teljes kiőrlésű pékáruval, napi gyümölcs vagy friss zöldség biztosításával, a hal és 
szárnyas húsok gyakorta étlapra kerülésével igyekszünk eleget tenni az elvárásoknak. 

A konyhai eszközök egy része mára már elavult, cserére szorul. Annak érdekében, hogy 
rendszerben gondolkodva tudjunk eszközfejlesztéseket megvalósítani, elindítottunk egy 
konyhatechnológiai felülvizsgálatot, melynek során szakember segítségével mérjük fel a jelenlegi 
állapotot és javaslatot várunk a szükséges fejlesztésekre. Ehhez kérjük az önkormányzat anyagi 
kötelezettségvállalását annak érdekében, hogy a konyha továbbra is meg tudjon felelni a 
jogszabályi előírásoknak és az étkezést igénybe vevők elvárásainak. 

6.5. Közterület-felügyeleti feladatok: 

Jánossomorján az önkormányzat a VÜMESZ megalakításával egyidejűleg döntött a Közterület-
felügyelet létrehozásáról az intézmény keretein belül. 2015. október 1-vel felvételre került a 
közterület-felügyelő, akinek nem volt idegen ez a terület, hiszen korábban Mosonmagyaróváron 
látta el ezt a feladatot. Ugyanakkor az is szerencsés volt, hogy a település sem volt ismeretlen 
számára, mivel családi szálakkal kötődött a városhoz. 

A 2015-ös év a megalakulásról, a hivatalban dolgozók megismeréséről, egyenruha beszerzésről, 
a város és annak utcáinak feltérképezéséről, az elvárások megfogalmazásáról szólt. A közterület-
felügyelő igyekezett megismertetni a város lakóit a felügyelet munkájáról, a lakosság életét 
szabályozó törvényekről, rendeletekről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól. Megtörtént 
a kapcsolatfelvétel a Rendőrőrs és a Polgárőrség munkatársaival a későbbi közös szolgálatellátás 
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, illetve a temetők gondnokaival. Elmondhatjuk, hogy a 
kapcsolat a kezdetektől fogva kiválónak mondható.  
Az első tapasztalatok egyike, hogy a lakosság jelentős része már várta ezt a fajta tevékenységet. 
Ez megmutatkozott a személyes és telefonos megkeresésekből, a rengeteg kérdésből. 
Természetesen az ellenzők (mint mindenhol) is hallatták hangjukat, de ők jóval kevesebben 
voltak. 

A munkavégzés során fontosnak tartottuk a fokozatosság elvének érvényesítését. Először csak 
tájékoztató leveleket küldött a közterület-felügyelő, felhívva a figyelmet a problémákra, a 
jogszerűtlen közterület használatra. Ezt követően felhívást, vagy felszólítást küldött az 
érintettnek attól függően, hogy milyen jellegű ügyben kellett intézkedni. A 2016-os év második 
felében került sor az első közigazgatási és szabálysértési eljárást kezdeményezésére. Ezekre 
elsősorban ott került sor, ahol a probléma súlya indokolta (pl.: kutyák nem megfelelő tartása, 
közterület engedély nélküli használata, felbontása, gondozatlan közterületek, síkosság-
mentesítés elmulasztása stb. és visszatérő volt a probléma, valamint az írásbeli tájékoztató és 
felszólítás nem vezetett eredményre). 

Folyamatosak voltak a közös szolgálatellátások a rendőrséggel és a polgárőrséggel (külső és 
belső migráció, illegális szemetelés, bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, felderítése, 
a lakosság biztonságérzetének növelése, városi rendezvények biztosítása stb.). Bizonyos 
időszakokban, illetve bizonyos tevékenységek ellenőrzése érdekében éjszakai, valamint hétvégi 
szolgálatellátásra is sor került.  
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A közterület-felügyelő általános tapasztalata az volt, hogy Jánossomorja a közterületekkel 
kapcsolatos problémákat illetően jobb helyzetben van, mint a környező települések többsége. 

Az elmúlt két évben az írásos intézkedések statisztikája az alábbi volt: 

2015.  
- Tájékoztató  35 esetben 
- Felhívás   14 esetben 
- Felszólítás     8 esetben 
- Feljegyzés     2 esetben 

2016. 
- Tájékoztató  58 esetben 
- Felhívás   47 esetben 
- Felszólítás   30 esetben 
- Feljegyzés     7 esetben 
- Közigazgatási elj. kezd.   9 esetben 
- Szabálysértési. elj. kezd.   3 esetben 

 
2017. (Szeptember 30-ig) 

- Tájékoztató  59 esetben 
- Felhívás   48 esetben 
- Felszólítás   15 esetben 
- Feljegyzés     9 esetben 
- Közigazgatási elj. kezd. 14 esetben 
- Szabálysértési. elj. kezd.   1 esetben 

A legtöbb probléma az engedély nélküli közterület-használattal, a téli időszakban a hó- és 
síkosság mentesítési kötelezettség elmulasztásával, az ingatlan előtti közterület gondozásának 
elmaradásával, az állattartás szabályainak megszegésével, illetve az engedély nélküli kapubejáró, 
vagy parkoló létesítésével volt. Az írásos intézkedések legnagyobb részét is ezek az esetek tették 
ki. 

A közterület-felügyelő a klasszikus feladatain túl több alkalommal részt vett a közterületeket 
érintő felmérések elkészítésében. Ennek során felmérte és táblázatba foglalta a közterületeken 
elhelyezett reklámtáblákat, részt vett az úthálózat felmérésében, a kátyúk felmérésében, a 
zöldterületek felmérésében, fotódokumentációt készített a közterületek állapotáról, felmérte a 
balesetveszélyes fákat, felmérte és fotókkal dokumentálta az önkormányzati zárvány telkeket. 

6.6. Közútkezelői, közterület-használati feladatok: 

A közútkezeléssel, közterület használattal kapcsolatos igazgatási jellegű feladatok ellátása, illetve 
a tulajdonosi hozzájárulások kiadása a polgármester hatáskörében van. Ennek szakmai 
előkészítését szintén a VÜMESZ látja el. Az intézmény lebonyolítja az ezzel kapcsolatos 
ügyfélfogadást, előkészíti a közútkezelői, közterület felbontási, közterület-használati 
engedélyeket, tulajdonosi hozzájárulásokat, elvégzi a szükséges egyeztetéseket. 

Az elmúlt két év alatt 2017. november 15-ig kiadott engedélyek és nyilatkozatok száma jelentős 
volt, összesen 214, mely az alábbiak szerint oszlik meg: 

 2016. 2017. 

Közterület használati engedély 118 54 

Közútkezelői nyilatkozat 5 31 

Tulajdonosi nyilatkozat 2 4 
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7. Összegzés 

Fentiekből látható, hogy a Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet tevékenysége rendkívül 
szerteágazó, és az önkormányzathoz kötődő valamennyi műszaki jellegű feladatot magában 
foglalja. Az év elejétől ez még kiegészült az élelmezésügyi feladatok ellátásával, ami egy más 
szakterület szervezetbe integrálását jelentette. 

Az elmúlt két év során igyekeztünk egy olyan szervezeti struktúrát kialakítani, amivel hatékonyan 
meg tudunk felelni az önkormányzati elvárásoknak. A személyi feltételeken, különösen a 
városüzemeltetés területén szeretnénk javítani, azonban ez a mai munkaerő-piaci helyzetben 
nem egyszerű. A szakmunkások arányát a későbbiekben mindenképpen emelni szeretnénk. 
Nagyon szűk a keresztmetszet a beruházások, felújítások, karbantartási munkák előkészítésében, 
levezénylésében, ezért annak érdekében, hogy a feladatokat maradéktalanul el tudjuk végezni 
létszámbővítésre lenne szükség ezen a területen. 

A feladatellátás tekintetében a rendszerben való gondolkodást nagyon fontosnak tartjuk, ezért 
kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a városfejlesztési koncepció kialakításának, és az erre épülő 
szakági koncepciók és tervek kidolgozásának és elfogadásának. Tevékenységünket ezekben a 
koncepciókban meghatározott, tudatosan megtervezett, egymásra épülő feladatainak ellátására 
építjük, melynek első eredményei már láthatóak a város közterületein, intézményeiben. 
Köszönjük ehhez a Képviselő-testület hathatós támogatását és együttműködését.  

Az elmúlt két évben – ahogyan azt a beszámoló is tükrözi – a költségvetésben meghatározott 
ránk rótt feladatokat teljesítettük. Ennek során együttműködtünk az intézményvezetőkkel, a civil 
szervezetekkel, a gazdálkodó szervezetekkel, a hatóságokkal és nem utolsó sorban a lakossággal. 
Célunk az, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk Jánossomorja fejlődéséhez és szebbé, 
élhetőbbé tételéhez. Ehhez kérjük továbbra is az Önök támogató együttműködését! 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjen! 
 
Jánossomorja, 2017. november 19. 
 
 
 
 
 Bella Sándor 
 igazgató 


