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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 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, 
- 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. 
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3. Az intézmény szervezeti felépítése, működésének személyi feltételei 

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. 

Az Intézmény üzemeltetési csoportban szakmunkások dolgoznak, és többségük sokrétű feladatot 
lát el. A Városüzemeltetési csoport dolgozóinak nagy része segéd, illetve betanított munkás. Ezt a 
tevékenységet traktoros, gépkezelő és kertész szakmunkás segíti. Az Élelmezési csoportban az 
irodai, gazdálkodási tevékenységet a csoportvezető helyettes látja el, míg a konyhai feladatokat 
két szakács és 7 kisegítő végzi. 
A jövő évben a településgondnok és a lakatos szakember nyugdíjba vonul, pótlásukról 
gondoskodni kell. Sajnos a szakemberek pótlása a legnehezebb, mivel az intézmény 
bérszínvonala nemcsak az ausztriainak, de még a hazainak is alatta van. Ha meg akarjuk tartani – 
illetve a kiesőket pótolni – a szakembereinket, akkor jövő évben jelentősebb béremelést kell 
végrehajtanunk különösen a szakmunkások esetében, ellenkező esetben a működőképesség 
kerülhet veszélybe.  

A beszámoló készítésének időszakában a közterület-felügyelő családi okok miatt bejelentette 
távozási szándékát, így november 30-val megszűnik megbízatása. Kiírtuk a pályázatot a 
közterület-felügyelői állásra, és reméljük, hogy lesz megfelelő jelentkező, aki folytatni tudja ezt a 
tevékenységet. 

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, amit igyekszünk folyamatosan javítani. A legnagyobb 
épület egy felújított zárható szín, melyet az eszközök, kisgépek elhelyezésére és tárolásra 
használunk. Mellette egy több állásos nyitott építmény biztosítja a gépjárművek egy részének, 
illetve az ömlesztett anyagok tárolásának feltételeit. A terület másik oldalán egy kisműhely és egy 
fa szerkezetű tároló található. A városháza épületének hátsó traktusában iroda, szociális blokk és 
raktár van az intézmény használatában. 
A szervezet műhelye az általános iskola épületében, a kazánházi épületrészben található. 
Az Erdősor utca végén, a hulladékudvar melletti önkormányzati tulajdonú, több, mint 1 hektáros 
területet a városüzemeltetéssel kapcsolatos anyagtárolásra használjuk. Itt történik a zöldhulladék 
ideiglenes tárolása, a szociális tűzifa feldolgozása és tárolása, illetve különböző ömlesztett 
anyagok (kavics, murva, betontörmelék) ideiglenes lerakása. A területet lekerítettük és 
kiépítettük az elektromos áram vételi lehetőséget.  
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Sajnos ezek a telephelyek nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, ezért foglalkozunk egy 
új, korszerű telephely létrehozásával. Vázlattervet készíttettünk az Erdősor utcai területre a 
telephely kialakításának, illetve épületek elhelyezésének lehetőségeiről. A leendő csarnok 
épületek megvalósítására vonatkozóan előzetes ajánlatokat kértünk. Felmerült egy meglévő 
telephely megvásárlásának lehetősége is, mellyel kapcsolatosan tárgyalásokat folytatunk az 
esetleges vásárlási lehetőségekről. Mindkét variáció jelentős önkormányzati forrásokat igényel, 
melyről még további egyeztetések szükségesek.  

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

- 1 db Doppstadt 150 LE erőgép hótolóval, sószóróval, rézsűkaszával (15 éves) 
- 1 db Belarus MTZ 80 LE traktor (24 éves) 
- 1db billenős pótkocsi (15 éves) 
- 1 db Komatsu homlokrakodó (15 éves) 
- 1 db seprőgép (11 éves) 
- 1 db KIA kisteherautó 16 éves) 
- 1 db Mitsubishi kisteherautó (26 éves) 
- 1 db Volkswagen busz (12 éves) 
- 1 db Ford mikrobusz (11 éves) 
- 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 három év alatt az alábbi eszközök beszerzésére került sor: 

- 1 db John Deere 6530 120 LE traktor (használt) 
- 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 
- 3 db kézi fűnyíró 
- 1 db fűkasza 
- 1 db vontatott rotációs kapa 
- 1 db nagy teljesítményű légkompresszor 
- 1 db függesztett, vontatott hidraulikus gréder 
- 1 db szállító csiga 
- 1 db rönkhasító 
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- 1 db körfűrész 
- 1 db kézi motorfűrész 
- 1 db inverter hegesztő 
- 1 db Infraset komplex aszfaltjavító készlet utánfutóval 

Fentiekből látható, hogy az induláskor rendelkezésre álló gépek átlagéletkora meglehetősen 
magas, de az önkormányzat az utóbbi három 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. 

Nagy szükségünk lenne még a szállítási tevékenységünk javítására egy pótkocsi beszerzésére, 
illetve egy szárzúzó vásárlására a kevésbé intenzíven kezelt zöldterületek fenntartására. 
A kisteherautók cseréje is időszerű lenne, de a gyermekszállításra használt busz is egyre többször 
hibásodik meg. 

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 85 %-át az önkormányzat biztosítja. A saját bevételek 
legnagyobb részét az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerülő térítési díjak jelentik.  

A 2018. évi költségvetésben az alábbi előirányzatok kerültek meghatározásra az egyes 
részgazdákra: 

Város és községgazdálkodási feladatok: 127.892 eFt 52,1 % 
Közutak üzemeltetése (dologi): 30.300 eFt 12,3 % 
Műhely (dologi): 1.264 eFt 0,5 % 
Konyha: 86.081 eFt 35,1 % 

Az összesen 245.537 eFt előirányzatból 108.138 eFt személyi juttatásokra, 22.667 eFt járulékokra, 
112.827 eFt dologi kiadásokra, 1.905 eFt beruházásokra került betervezésre. 

6. Az intézmény által ellátott tevékenység bemutatása: 

6.1. Településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos feladatok: 

Az elmúlt két év során széleskörű társadalmi egyeztetés megvalósításával elkészült a város 
jövőképét meghatározó településfejlesztési koncepció és az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia, majd ezekre alapozva az új településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat, illetve 
ennek részeként a szabályozási terv. Ezen feladatok összefogását és szakmai hátterét az 
önkormányzat részéről a városi főépítésszel együttműködve a VÜMESZ biztosította. Az elmúlt 
évben a főépítész elkészítette a településképi arculati kézikönyvet, illetve a VÜMESZ-szel 
közösen előkészítette a településképi rendeletet, melyet a Képviselő-testület decemberben 
fogadott el. 

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. 

2018-ban több apró rendezési terv módosítási javaslat érkezett az önkormányzathoz. A 
módosítási eljárás folyamatban van. Mindegyik kérelem olyan jellegű, hogy az egyszerűsített 
eljárást lehet alkalmazni, így megvan az esélye annak, hogy még ebben az évben lezárulhat a 
folyamat. 
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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.  

Ezt az évet nevezhetjük a nagyberuházások évének, hiszen egyszerre több, jelentős 
költségvetésű fejlesztés valósul meg városunkban: 

 Kerékpárút építés TOP pályázati támogatással: 
A legnagyobb volumenű beruházás, amely a 86. számú főút, valamint a város gerincét 
jelentő 8507. számú közút mellett a teljes belterületi nyomvonalon biztosítja a 
biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit. A kivitelezés a „Belterületi kerékpárút 
építés Jánossomorján” tárgyú TOP-3.1.1.-15-GM1-2016-00015. azonosító számú, 348 
millió Ft összegű  projekt keretén belül kerül megvalósításra. 
A múlt év november 15-re elkészült az engedélyezési tervdokumentáció, majd 
december közepére a kiviteli tervdokumentáció. A tervek auditálását követően 
beszerzésre kerültek a szakhatósági hozzájárulások és 2018. április 17-én kiadásra került 
az építési engedély, ami május 22-én vált jogerőssé. Időközben kiválasztásra került a 
közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr. A kivitelezésre vonatkozó elektronikus 
közbeszerzési eljárást május 28-án indítottuk meg. Az ajánlatok beérkezését követően 
lezajlott az értékelési eljárás és 2018. július 9-én az I. szakaszra, július 10-én pedig a II. 
szakaszra vonatkozóan aláírásra kerültek a kivitelezési szerződések. Azért kellett két 
szakaszra bontani a kivitelezést, mert a 8507. számú országos közút Szent István utcai –
rossz állapotú 660 fm hosszú – szakaszát az önkormányzat erőfeszítéseinek 
eredményeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felújítja. A két beruházást össze kellett 
hangolni, így ezt a kerékpárút létesítése szempontjából külön szakaszként szerepeltettük 
a közbeszerzési eljárásban. Az ideiglenes forgalomkorlátozási tervek jóváhagyását 
követően augusztus elején indult meg a kivitelezés. A kivitelezési költségek összértéke 
318.268.045 Ft. 

 Szent István utcai Szabadidőpark megvalósítása Interreg pályázati támogatással: 
A szlovákiai Nagyfödémes Község Önkormányzata Jánossomorja Város 
Önkormányzatával együttműködésben támogatást nyert a "Use of the fragments of 
nature in the former industrial-used areas and in the rural areas", azaz a „Vidéki, korábbi 
ipari területrészek használatba vétele természetes élőhelyként” című, INTERREG V-A 
SKHU/1601/1.1/227 azonosító számú 406.783 € összegű projektjének megvalósítására. 
A Magyarországon megvalósuló projektrészben Jánossomorján, a Szent István utcában 
található játszó- és pihenőpark revitalizációjára kerül sor. A Jánossomorjára eső 
projektrész elszámolható összköltsége 252.303 €. A 85 %-os Európai uniós támogatást 
Magyarország Kormánya további 10 % hazai társfinanszírozással egészítette ki, így az 
önkormányzatra jutó saját forrás 5 %. 

A projekt során az itt kialakult természeti környezet megerősítése mellett a terület 
számára új sport- és társadalmi funkciók kerülnek kialakításra, ami hozzájárul a 
környezet nagyobb és jobb, de a természet megóvása szempontjából is optimálisabb 
kihasználásához. A megvalósításra kerülő konkrét fejlesztés célja a meglévő zöldfelület 
átalakítása, funkció bővítés, a játszótér teljes felújítása, fitneszpark, futópálya 
kialakítása, a tűzoltókocsi környezetének rendezése, a burkolt felületek újjáépítése.  
A múlt évben elnyert támogatás alapján az év végén elkészült a terület geodéziai 
bemérése, illetve a meglévő növényállomány felmérése. Ezt követően február közepére 
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elkészült a kiviteli terv. A közbeszerző és a műszaki ellenőr kiválasztását követően 2018. 
május 18-án megindítottuk az elektronikus közbeszerzési eljárást a kivitelező 
kiválasztására. 

 Klafszky K. Tagiskola felújítása: 
A Győri Tankerületi Központ a „Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola Klafszky Katalin 
Tagiskolája (9241 Jánossomorja, Rákóczi utca 51.) tanulást segítő tereinek 
infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00371 számú pályázati 
támogatással bruttó 94 784 724 Ft összegű beruházást valósított meg a 
mosonszentpéteri iskolában. Az önkormányzat 22,2 millió Ft plusz forrást biztosított a 
kivitelezéshez annak érdekében, hogy valamennyi épületrész szigetelése 
megtörténhessen, még egy tanterem megújulhasson, a csapadékvíz elvezetése az 
épülettől megtörténjen, illetve az önkormányzati fenntartású konyha-étterem rész is 
megújulhasson a beruházás keretében. Ennek műszaki előkészítését, egyeztetését, 
koordinálását intézményünk látta el az önkormányzat képviseletében. 

 Lakóterület kialakítása a Móricz Zs. u. mögötti területen: 
A múlt év végén elkészültek a lakóterület közterületeinek kialakítását meghatározó út és 
járdaépítési tervek. Az év elején lezajlott a víz- és szennyvízcsatorna hálózat 
engedélyezési eljárása, és április végére megvalósult a kivitelezés. A rendezési terv 
elfogadását követően elkészíttettük a telekalakítási vázrajz II. ütemét, és lefolytattuk az 
engedélyezési eljárást. Ezzel párhuzamosan készültek el a terület áramellátását biztosító 
elektromos, valamint közvilágítási hálózat tervei. A kivitelezési munkák augusztus végén 
kezdődtek és november végére fejeződnek be. A gyengeáramú hálózat (kábeltévé, 
telefon, internet) kialakítására a szolgáltatóval február közepén megkötöttük az 
együttműködési megállapodást azzal, hogy ebben az évben megtörténik a kivitelezés. A 
szűk tervezői kapacitás miatt a tervezés elhúzódott, így a megvalósítás valószínűleg 
áthúzódik a jövő évre. A gázhálózat kiépítésére vonatkozó csatlakozási szerződés április 
végén került aláírásra a szolgáltatóval. A tervek elkészültek, azonban a szűkös kivitelezői 
kapacitásokra hivatkozva a szolgáltató csak jövő év elején tudja indítani a kivitelezést. A 
2018. évi kifizetések összege közel 60 millió Ft, melynek 85 %-a terheli az 
önkormányzatot. 

A Képviselő-testület június végi ülésén döntött az értékesítés feltételeiről, így júliustól 
megindulhatott a telkek értékesítése. Szeptemberben döntés született a közterületek 
elnevezéséről.  

 Belterületi utak felújítása: 
Az önkormányzat által 2016-ban elfogadott útfelújítási koncepció megvalósítása ebben 
az évben folytatódott. Az önkormányzat döntése alapján május elején ismételten 
pályázatot nyújtottunk be három utca megvalósítására, azonban ebben az évben nem 
nyertünk támogatást erre a feladatra. A költségvetésben meghatározott keretösszeg 
terhére augusztusra megvalósult a Hársfa utca, Bem utca, Rózsa utca felújítása. 
Előkészítettük és lebonyolítottuk a Kápolna utca zsákutcai, valamint a Malom utca 
zsákutcai szakaszának felújítását, melynek kivitelezése folyamatban van. A Hársfa 
utcában, a Kápolna utcában és a Malom utcában az útfelújításokat megelőzően sor 
került a régi vízvezetékek és bekötések cseréjére. A kivitelezések összértéke 45,8 milló 
Ft. 

Egyéb 2018-ban megvalósított beruházási, felújítási feladatok: 
- Lakóépület felújítások: 

- Dózsa György utca 16. utcai nyílászárók cseréje (folyamatban) 
- Szabadság u. 49. bejárati ajtók javítása, kéményjavítás, elektromos fővezeték 

csere, ereszcsatornázás 
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- Szent István u. 49. épület bontás 
- Dózsa Gy. utca 28. melléképület felújítás 
- Szent István u. 11. ablakcsere 

- Kék Bagoly Bölcsőde napelemmel történő energiaellátása 
- Kék Bagoly Bölcsőde csoportszoba parkettázás 
- Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés megoldása 
- Rákóczi u-Ady E. u. csapadékvíz elvezetés, szikkasztás 
- Sós Antal Közösségi Ház utcai homlokzat felújítása 
- Aranykapu Óvoda felújítási munkái: 

- Utcai bejárati ajtó cseréje 
- Somorjai Tagóvoda homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése 

- Klafszky Iskola tálalókonyhájának korszerűsítése 
- Parkfelújítások (Óvári utca) 
- Kereszt u. – Móricz Zs. u. között, valamint a Bercsényi u. végén közvilágítás kiépítés 
- Rákóczi utcán gyalogátkelőhely létesítése (folyamatban) 
- Vümesz részére traktor beszerzése 
- Közterületek fásítása 
- Eszközbeszerzések (részletesen a 4.pontban) 

 
Előkészítés alatt álló beruházások: 
- Orvosi rendelők felújítása 

Az építészeti tervek az orvosokkal történt folyamatos egyeztetések alapján elkészültek. 
- Volt pusztasomorjai iskola átalakítása Idősek Klubjává 

Az építészeti tervek elkészültek, KESZI-vel leegyeztetésre kerültek. 
- Kék Bagoly Bölcsőde bővítése az Idősek Klubjának helyén 

A Pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett bölcsőde fejlesztési program 
megvalósítására. A pályázat beadási határideje 2019. március 18. A pályázat előkészítési 
és a megvalósítandó műszaki tartalom tervezési munkái folyamatban vannak. A pályázat 
keretében a bölcsőde bővítésre kerülne egy csoporttal, az energetikai megújítás során az 
épület hőszigetelést kapna és a fűtési rendszer korszerűsítésre kerülne sor. Az épületben 
működő konyha korszerűsítésére is sor kerülne és az akadálymentesítét is meg kell 
oldani.  

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 
követel meg a fenntartótól.  

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 fűnyíró traktorral, a szabdalt 
területek nyírása kézi fűnyíróval történik. Ahol lehet, a korábban beszerzésre került nagy 
teljesítményű, korszerű ETESIA H100 típusú hidrosztatikus hajtású fűnyíró traktorral igyekszünk 
elvégezni a fűnyírásokat, hiszen sokkal hatékonyabb tud lenni, mint a kézi fűnyírók, de sajnos 
sok helyen – a területi adottságok miatt (rézsűk) – 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 12 között változik.  
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A rézsűkaszával a kevésbé frekventált zöldterületeket tartjuk fenn. Ez éves szinten 5-6 alkalmat 
jelent, amikor a Doppstadt traktorral végezzük el a területek kaszálását. 

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. Ez év őszén egyik dolgozónk a fertődi Porpáci Aladár Szakképző Iskolában 
Parképítő- és fenntartó technikus 2 éves képzést kezdett el. Reményeink szerint ezzel 
fokozatosan egyre szakszerűbbé tudjuk tenni zöldfelület fenntartó tevékenységünket. 
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 (ottlakók), 
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, illetve vezetékek közelében, ami még nagyobb 
odafigyelést igényel.  
Minden évben visszatérő feladat a szociális tűzifa biztosítása. Ezt az önkormányzati tulajdonú 
fás, illetve erdős területek elöregedett, vagy elszáradt fáinak kivágásával igyekszünk biztosítani. 
Az elmúlt télen nagyrészt már felaprított, kiszáradt és betárolt tűzifával tudtuk biztosítani az 
igényeket. Ez év során is folyamatosan dolgoztuk fel, és tároltuk be a tűzifának valót. 
Fontosnak tartjuk a tervszerű faültetések megvalósítását, és az egységes utcai fasorok 
létrehozását. Az elmúlt években megkezdett utcafásítási programot ez évben is folytatni 
kívánjuk és reméljük, hogy az önkormányzat a későbbiekben is forrást biztosít ennek a 
munkának a folytatásához. Rengeteg energiát fordítottunk az elültetett fák öntözésére, és 
ebben sok lakó is segítségünkre volt azzal, hogy a háza elé ültetett fát rendszeresen 
megöntözte. Ezúton is köszönjük nekik ezt a tevékenységet. Sajnos negatív tapasztalatok is 
vannak a fásítással 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. Sajnos az előző évben elültetett fák 
esetében néhány nem éledt meg, illetve a dr. Dicsőfi E. utcai gömbkőrisek egy részét fertőzés 
támadta meg és kiszáradtak. Ezeket az ősz folyamán a kivitelező garancia keretében pótolja. 

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 
egyesek nem az elvárásoknak megfelelően járnak el, jelentős többletmunkát okozva ezzel 
dolgozóinknak. Ugyanakkor jelentős előrelépés volt, hogy a többség felelősségteljesen, 
környezettudatosan jár el a zöldhulladék elhelyezés során. 

Több helyen zöldterület rendezési munkákat végeztünk, egyrészt, hogy esztétikusabb, 
másrészt, hogy fenntarthatóbb legyen a terület. Ilyen volt a mosonszentpéteri kopjafa környéki 
fás terület rendezése a Hársfa utcában, a Fehérkereszt utcai vasúti átjáró melletti facsoport 
környezetének rendezése, a focipálya területének és környezetének rendezése, valamint a 
Széchenyi utca végének rendezése. 
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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. Az útfelújítási programot a 
koncepcióban meghatározottaknak megfelelően végezzük. 

A szilárd burkolatú belterületi útjaink esetében a fenntartási feladatok közül az egyik 
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. Az Infraset eszközök és technológia megvásárlásával ezt követően a 
keletkező kátyúk elhárítására folyamatosan tudni fogunk reagálni, és a kátyúzási munkák 
jelentős részét magunk tudjuk megoldani. 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, illetve újítottunk fel a frekventáltabb csomópontokban. Folyamatosan 
figyelemmel kísérjük az önkormányzati utak forgalmi rendjét és szükség esetén javaslatot 
teszünk Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság részére a szükséges 
forgalomtechnikai beavatkozásokra. Ellenőrizzük a kresz táblák állapotát, a megsérült, vagy 
rossz állapotú táblákat szükség szerint javítjuk, vagy cseréljük. 

A kavicsos utcák fenntartási munkáit is kiemelten kezeljük. A múlt évben elindított felújítási 
folyamatot ebben az évben is folytattuk, – gréderezést, padkanyesést, árokképzést, teljes 
felületű murvázást végeztünk – melynek eredményeként jelentősen javítottuk a szilárd 
burkolattal el nem látott utak műszaki színvonalát. Az elmúlt évben az alábbi utcákban 
végeztünk ilyen beavatkozást: 

- Szabadság tér 
- Kiserdő utca 
- Iskola-Tarcsai utca közötti út 
- Kovács utca 
- Hanság utca 
- Nándor utca 
- Bercsényi-Tarcsai utca közötti út 
- Frank utca 
- Árpád-Halomalja utca közötti út 
- Várbalogi utca 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük ezeknek a szakaszoknak az állapotát és a keletkező 
gödrösödés megszüntetésével hatékonyabban, költségtakarékosabban tudunk megfelelő 
állapotot fenntartani ezekben az utcákban. 

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. A szeptember 
elején rövid időn belül Jánossomorján leesett több, mint 80 mm-es csapadék megmutatta azt, 
hogy van még teendő ezen a területen, azonban látható volt, hogy a korábban elvégzett 
beavatkozások eredményesek voltak. Ezek nélkül sokkal több helyen lehetett volna 
jelentősebb probléma, keletkezhetett volna kár ebből az extrém esőből. 
Ebben az évben is folytattuk a korábban megkezdett munkát és árkolással, padkanyeséssel 
igyekeztünk javítani a vízelvezetési problémákon. Volt ahol az árkot kellett mélyíteni, volt ahol 
az árkok összekötésével (út alatti átfúrásokkal) kezelni tudtuk a problémát, volt ahol folyókát 
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kellett építeni, volt ahol szikkasztó kút, vagy kutak építésére volt szükség. Fontos annak 
biztosítása, hogy az utakon keletkező csapadékvíz el tudjon jutni az árokba, mert ellenkező 
esetben az utat teszi idő előtt tönkre. Ilyen jellegű beavatkozásokat végeztünk az alábbi 
utcákban az elmúlt évben: 

 Nándor utca 

 Várbalogi utca 

 Frank utca 

 Árpád utca 

 SFS melletti út 

 Óvoda utca 

 Hanságliget, Boglárka utca 

 Hanságliget, Liliom utca 

 Hanságliget, Alkotás utca 

 Hanságliget, Diófa utca 

 Bercsényi utca 

 Bartók Béla utca 

 Domb utca 

 Hársfa utca 

 Széchenyi utca 

 Vadász tér 

 Hanság utca 

 Tó utca 
 
Az Ady Endre utca, Sport utca kereszteződésénél korábban kiépített szikkasztó kutak 
jelentősen segítették a Rákóczi utcáról lefolyó csapadékvíz elvezetését, azonban a hirtelen 
lezúduló nagy mennyiségű csapadék esetén feltöltődnek és nem tudják befogadni a teljes 
mennyiséget. Ezért folyamatban van a Rákóczi utca, Ady E. utca csomópontjától egy 
csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése a Rákóczi utca északi része, Szabadság tér, péteri 
gödör irányába.  
Sajnos továbbra is problémát okoz, 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 csapadékvíz elvezető rendszer kialakításánál alapelvnek annak kell lennie, hogy lehetőleg a 
víz keletkezésénél kezeljük a problémát, mert minél hosszabb úton 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 az intézmény feladata a téli síkosságmentesítés ellátása. 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, illetve hárommal a havat eltolni. Szükség esetén a megkötött 
szerződések alapján további gépi erőket tudunk bevonni a feladatellátásba. A buszmegállók és 
az intézmények előtti járdák, valamint a közterületek takarításában a szükségleteknek 
megfelelően kézi munkával is részt veszünk. Az elmúlt télen az enyhe időjárás miatt a 
korábbiaknál kevesebb energiát és pénzt kellett fordítanunk erre a feladatra. 

A külterületi utak esetében megállapítható, hogy kizárólag kavicsos, illetve földutakból állnak.  
Az elmúlt évben vásároltunk egy korszerű, hidraulikus függesztett grédert, amivel 
eredményesebben, hatékonyabban tudjuk ellátni a külterületi utak fenntartását. Önmagában a 
gréder azonban nem elegendő, hiszen sok helyen komolyabb beavatkozásra (kavicsozásra, 
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árkolásra, útszélesítésre, gallyazásra) lenne szükség annak érdekében, hogy hosszabb távon 
megfelelő műszaki állapotot lehessen fenntartani. A fő hangsúlyt a települést elkerülő 
mezőgazdasági utakra, illetve a sugár irányú utakra helyeztük annak érdekében, hogy a 
gazdáknak minél kevésbé kelljen a belterületi utakat használniuk, illetve könnyebben meg 
tudják közelíteni a földjeiket. Sajnos a mezőgazdasági munkák végzése során a gazdák a sár 
felhordásával, az úton történő forgolódással jelentősen rongálják az utak állapotát 

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. Az idei évben a legjelentősebb ilyen jellegű 
feladat a Dózsa Gy. utca 16. szám alatti épület homlokzati nyílászáróinak cseréje. 

6.3.4. Szállítási és egyéb feladatok ellátása 

A VÜMESZ látja el az intézmények személyszállítási feladatainak nagy 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 haza 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. Az idei évben 
a Klafszky Katalin Tagiskola felújítása kapcsán mind a kezdéskor, mind a befejezéskor jelentős 
feladatok hárultak a VÜMESZ dolgozókra. 

6.4. Élelmezési feladatok: 

Az élelmezési feladatok 2017. január 1-től 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 működik 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 
konyhán segíti az étkeztetést. 
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A főzött adagok száma az elmúlt évihez képest valamelyest csökkent az alábbiak szerint: 

 Óvodás Iskolás Felnőtt Összesen 

2016-ban 177 372 82 631 

2017-ben 192 368 90 650 

2018-ban 196 350 90 636 

 
A 2018. évi gyereklétszám igénybevételi helyenként a következőképpen oszlik el: 

Központi óvoda: 101 fő 
Péteri óvoda: 71 fő 
Somorjai óvoda: 24 fő 
Klafszky tagiskola: 117 fő 
Központi iskola: 233 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 
háromnegyed része vesz igénybe. 
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 
7-8 főt, illetve a nyári táborok napi háromszori étkeztetését, ami hat héten keresztül átlagosan 
napi 22-23 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. 

A nyilvántartások vezetését két számítógépes program segíti. A WinMenza programmal a 
nyersanyagot és normakeretet, a MenzaPure programmal a létszámot tudjuk nyilvántartani. A 
térítési díjak számlázására a CGR programot használjuk. 

A gyermek étkezések térítési díja 2013. óta változatlan, a felnőtt ebéd 2017. szeptember 1-től 
bruttó 700,-Ft-ra emelkedett, azóta a díjakban nem történt változás. 

2018. szeptember 1-től október 26-ig a Klafszky Tagiskola felújítása miatt az iskolás gyermekek 
étkeztetését a Központi Iskola konyháján kellett megoldani. Ezt a feladatot az iskola vezetésével 
és pedagógusaival szorosan együttműködve, megfelelő szervezéssel és összehangolással 
fennakadás nélkül sikerült megoldani. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) előre be nem jelentett ellenőrzés alapján minősíti a 
közétkeztetést ellátó konyhákat. 2017. november 27-én a Klafszky Tagiskola tálalókonyháján 
kerül sor ilyen jellegű vizsgálatra. Ennek az eredménye 67 %-os lett, ami elégséges minősítésnek 
felel meg. A hiányosságok nagyobbik része az épület, illetve a berendezések állapotának volt 
köszönhető. Az ellenőrzés kiértékelése után az ez évi költségvetés elfogadásakor a tálalókonyha 
felújításáról döntött a Képviselő-testület. 
A felújítás a tervek elkészültét követően 2018. nyarán megkezdődött. Kicserélésre került a 
konyha berendezéseinek nagy része, új rozsdamentes munkaasztalok, mosogatógép, 
melegítőpult lett üzembe helyezve. A konyha és az étkező falai szigetelésre, majd festésre 
kerültek, illetve a mázolási munkák is elkészültek. A felújított tálalókonyhát november 5-én 
vettük használatba. 

2018. szeptember 26-án a Központi Iskola főzőkonyhájában végezte el a NÉBIH az ellenőrzést. 
Ennek a vizsgálatnak az eredménye 90%, azaz jeles lett. Az ellenőrzés rámutatott arra, hogy a 
nyers húst külön kell tárolni a csomagolt hűtött termékektől, így a hűtőkamrában együtt nem 
tárolható, ezért egy külön hűtőt kell beszerezni a nyers hús tárolására. Az ipari mosogatóban 
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lévő iskolapadot és a húselőkészítőben lévő fa borítású asztalt rozsdamentes asztalra kell 
cserélni. 

2018. november 8-án a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
szakügyintézője helyszíni szemlét végzett. A szemlén minden rendben találtak. 

A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerről a dolgozók 2 évente újabb oktatáson vesznek részt. 
Erre legutóbb 2018. májusában került sor. 

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 következő egy-két évben a főzőkonyha nagyrekonstrukcióját is el kell indítani. A múlt évben 
elvégeztettünk egy konyhatechnológiai felülvizsgálatot, ami rávilágított arra, hogy a konyha 
helyiségei megfelelnek a mai követelményeknek, azonban az épületgépészet, illetve a 
berendezések felújítása, cseréje sokáig nem halogatható. Az utóbbi időben jelentős problémát 
okozott az, hogy szeptember első hetében az egyik főzőüst meghibásodott, és rendkívül nehéz 
volt szakembert találni a javításra. Ez hatalmas problémát jelent az étlap tervezésénél és a 
menüsor elkészítésénél is! 

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. 

Az elmúlt évben a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektettünk a közös szolgálatellátásra. Heti 
két-három, de volt olyan hogy négy-öt alkalommal járőröztünk közösen a rendőrség és a 
polgárőrség kollégáival. Többször vettünk részt társhatóságokkal összehangolt, előre 
meghatározott akciókban. Rendszeressé váltak az egyeztetések. Az elvégzendő feladatokat 
megpróbáltuk összehangolni, és azon voltunk, hogy minél több esetben tartózkodjon 
egyenruhás a közterületeken. Ezt a város közbiztonsága, a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének javítása érdekében tettük, hiszen az utóbbi időszakban a külső és belső 
migrációból adódóan egyre több feladat adódott. A közterületek ellenőrzése mellett egyre több 
olyan ingatlant kellett felkeresnünk, ahol a környezetet irritáló, az együttélés szabályait be nem 
tartó emberek élnek sokszor embertelen körülmények között. Ezeken a helyeken rengeteg 
problémával, hiányossággal találkoztunk (szemét, kukák hiánya, illegálisan kirakott szemét, 
üzemképtelen járművek, szabálytalan gépjárműparkolások, gyerekek nem járnak iskolába, 
óvodába, lakhatásra alkalmatlan helyen élnek, lakcím bejelentési kötelezettség elmulasztása, 
hangoskodás, időnként verekedés). Ilyen esetben eljárásokat kezdeményeztünk az illetékes 
hatóságoknál, felkerestük az ingatlan tulajdonosait a fennálló problémák kiküszöbölése 
érdekében, illetve közös ellenőrzéseket tartottunk a társszervekkel.  
Bizonyos időszakokban, illetve bizonyos tevékenységek ellenőrzése érdekében éjszakai, valamint 
hétvégi szolgálatellátásra is sor került. A városi rendezvények lebonyolításánál a közterület-
felügyelő biztosítási feladatokat lát el rendszeresen. 

Továbbra is jelentős probléma – igaz, hogy ez országosan is elmondható – az illegális 
hulladéklerakás. 4 darab vadkamera került beszerzésre a felderítés hatékonyságának növelése 
érdekében, melyeket igyekeztünk a legneuralgikusabb pontokon felszerelni. 17 esetben tudtuk 
az elkövetőt beazonosítani. Mindegyiküket szembesítettük tettükkel, majd tájékoztatást kaptak 
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az elkövetett cselekményről és annak büntethetőségéről. Ennek köszönhetően ezekben az 
esetekben az elkövetők elszállították az általuk illegálisan kihelyezett szemetet.  

Folyamatosan jelentkező problémát jelentenek az utcán kóborló kutyák. Legtöbbjükről kiderül, 
hogy gazdájuk figyelmetlensége miatt juthattak ki a közterületre. Több eset árulkodik arról, hogy 
a gazdik nem tesznek eleget törvényi kötelességüknek, nem takarítják fel a kutyájuk által okozott 
szennyezést. Póráz nélkül sétáltatják kedvencüket (sokan félnek a kutyáktól legyen az bármilyen 
kicsi). Az esetek egy részében kiderül, hogy az ebek nincsenek bejelentve (bejelentési 
kötelezettség elmulasztása), nincsenek beoltva (ezzel veszélyeztethetik más ebek és a járókelők 
egészségét) és nincsenek chippel ellátva. Ezeket az eseteket (törvényi kötelezettségünknek 
megfelelően) jelentenünk kell a járási főállatorvos felé. Ez az elmúlt időszakban, több esetben is 
megtörtént. A gazdátlan, kóbor ebeket sajnos számos alkalommal a gyepmesteri telepre kellett 
szállíttatnunk. Itt említeném meg a jó együttműködést az állatvédő szervezetekkel, akik a 
nehézségek ellenére lelkiismeretesen próbálják segíteni munkánkat. 

A közterületek engedélynélküli használata csökkenő tendenciát mutat, de sajnos még mindig 
vannak olyanok, akik fittyet hánynak a szabályokra. Nem is gondolnak arra, hogy ezzel esetleg 
balesetveszélyes helyzetet teremtenek (járdán, úttesten, útpadkán, útkereszteződésben, 
kapubejáró előtt helyeznek el dolgokat). Az üzemképtelen járművek közterületi elhelyezése is 
kevesebb, mint a megelőző időszakokban. Az ilyen járművekkel az a baj, hogy sokszor 
indokolatlanul foglalják az amúgy is véges számú parkolóhelyeket. Előfordul, hogy állapotuk 
miatt szennyezik a területet (olaj, üzemanyag, akkumulátor sav, stb). 

A munkavégzés során fontosnak tartjuk a fokozatosság elvének érvényesítését. Először csak 
tájékoztató leveleket küld a közterület-felügyelő, felhívva a figyelmet a problémákra, a 
jogszerűtlen közterület használatra. Ezt követően felhívást, vagy felszólítást küld az érintettnek 
attól függően, hogy milyen jellegű ügyben kellett intézkedni. Ezt követően kerülhet sor a 
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., ha 
visszatérő volt a probléma, valamint az írásbeli tájékoztató és felszólítás nem vezetett 
eredményre). 

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

- Tájékoztató  48 esetben 
- Felhívás     5 esetben 
- Felszólítás   22 esetben 
- Feljegyzés     2 esetben 
- Közigazgatási elj. kezd.   3 esetben 
- Jelentés     2 esetben 
- Adatkérés     5 esetben 

 
Az esetek többségében a problémák a helyszínen megoldhatók, megbeszélhetők (fogadókészség 
van a lakosság irányából). Sajnos azonban vannak olyanok, akik a figyelmeztetéseket, a 
megbeszélésre irányuló kezdeményezéseket személyes támadásnak veszik. 

A közterület-felügyelő a klasszikus feladatain túl több alkalommal vett részt a közterületeket 
érintő felmérések elkészítésében, így a kátyúk, valamint a balesetveszélyes fák felmérésében, és 
fotódokumentációt készített a közterületek állapotáról. 

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 
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