JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2021. október 26. napján, kedden 17 óra 30 perckor a Városháza (9241 Jánossomorja,
Szabadság utca 39.) Dísztermében megtartott közmeghallgatásról
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket a képviselő-testület 2021. évi
közmeghallgatásán. Ismertette a közmeghallgatás napirendjét. Elmondta, hogy elsőként sor
kerül az önkormányzat 2020. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolóra, majd
közérdekű kérdések, lakossági hozzászólások következnek. Elmondta, hogy a
közmeghallgatások korábban jellemzően április-május hónapban voltak, amikor már
véglegesek voltak azok a számok, melyek bemutatják a város gazdálkodását. Elmondta, hogy
idén májusban a pandémiás helyzet nem tette lehetővé a közmeghallgatás megtartását, hiszen a
képviselő-testület is csak nyár óta ülésezhet újra. Felhívta a figyelmet, hogy 2020-as adatokat
fognak látni, hallani. Elmondta továbbá, hogy pár évvel ezelőtt egy másik település
közmeghallgatási jegyzőkönyvét olvasta, ahol a megjelentek száma nulla fő volt, tehát a
lakosság részéről senki sem jelent meg. Nem hitte, hogy egyszer eljön ez a pillanat
Jánossomorján is, hogy csak a képviselő-testület tagjai, az önkormányzati hivatal és a
városüzemeltető munkatársai, illetve a TV nyilvánossága van jelen. Ismertette továbbá, hogy
ennek több oka is lehet, hiszen a képviselőket, a polgármestert elérik különböző fórumokon,
megtudják konzultálni azokat a kérdéseket, melyeket csak itt lehetett korábban. Felhívta a
figyelmet továbbá, hogy törvényi kötelezettség az évi egy közmeghallgatás tartása, melyet az
önkormányzati törvény ír elő. Elmondta továbbá, hogy alpolgármesterrel úrral, néhány
képviselővel rendszeresen fogadóórákat is tartanak, amelykre sokan eljönnek.

1./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Lőrincz György: Elmondta, hogy a lakosság részvételének hiányában is meg kell tartani a
közmeghallgatást, ennek eleget téve beszámol az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról. A beszámolónak prezentáció formájában tesz eleget. Az első dián a 2020. évi
kiadási és bevételi főösszeg volt látható, mely mindkét esetben 2 milliárd 171 millió Ft volt.
Majd ismertette a bevételeket ábrázoló kördiagrammot. A kördiagrammon a közhatalmi
bevételek (adók), állami támogatások, illetve a maradvány igénybevételére hívta fel a
figyelmet, melyek meghatározták a 2020. évi költségvetést. Elmondta, hogy a következő dián
ezek részletezésen láthatóak. Ismertette, hogy az állami támogatások 251 millió Ft, előző évi
pénzmaradvány igénybevétele 620 millió Ft, míg a közhatalmi bevételek 1 milliárd 28 millió
Ft-ot tettek ki. Elmondta, hogy látható, hogy az önkormányzat működését a saját bevételek
határozzák meg. Ismertette, hogy a következő diagramm a kiadásokat mutatja be, melynek két
fő tétele a működési és felhalmozási célú kiadások. Ismertette továbbá, hogy a működési
kiadások közé tartoznak a dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú állami
támogatások államháztartáson belülre, civil szervezetek támogatása, melyre a város a diákon
szereplő kiadásokat fordította. A felhalmozási költségvetési kiadások között a beruházásokat
(169,5 millió Ft), felújításokat (128, 5 millió Ft) említette. Elmondta, hogy 2020-ban
beruházásokra 169,5 millió Ft-ot, felújításokra 128,5 millió Ft-ot költött a város.
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Elmondta, hogy a lakosság szempontjában talán az egyik legérdekesebb, hogy milyen
felújításokat, beruházásokat hajtott végre a város. Felhívta a figyelmet, hogy a teljesség igénye
nélkül a főbb beruhásokat, felújításokat mutatja be. Ilyen volt az új Idősek Klubja megépítése,
mely összesen 51,5 millió Ft-ba került, melyet a város saját bevételeiből finanszírozott.
Ismertette továbbá, hogy kiemelt cél az út-és járdafelújítási program megvalósítása, melyet két
éves intervallumokban határoznak meg. Az útépítési keretösszeg 43 millió Ft, míg az
útfelújítási keretösszeg 39 millió Ft volt, melyet saját költségvetési forrásból biztosítottunk. A
járdafelújítás 32,6 millió Ft-ot tett ki, néhány járdaszakaszt mutatott be a fotókon. Megjegyzete,
hogy több mint 50 km járdaszakasz van az önkormányzat kezelésében, mely nem tartalmazza
azokat a területeket, ahol új járdákat kellene felmérések, jelzések alapján létesíteni. Elmondta,
hogy a járdákat felmérték, melyeket tervszerűen újítanak fel. Amennyiben lesz pályázati
támogatás, többletforrás, fel tudná gyorsítani a város a programot. Ismertette, hogy a
közterületek, parkok, játszóterek is megújultak. A fotókon óvodai játszóeszközök láthatóak,
melyek tavaly készültek el. A közterületi játszóterek felújítása is folytatódott, melyet 2021-ben
és 2022-ben is folytatni kívánnak. Ezzel és több fejlesztéssel is az önkormányzat célja, hogy a
kisgyermekes családok jól érezzék magukat Jánossomorján. Elmondta, hogy kialakításra
kerültek építési telkek, mely projektszerű megvalósítás volt. Az Önkormányzat területeket
vásárolt meg, illetve volt ingatlantulajdonos, aki becsatlakozott. Összesen a kialakítás 102
millió Ft-ba került 2016-tól a befejezésig. Örömmel tudatta, hogy az Önkormányzat által
kijelölt összes telket értékesítették. Megjegyezte, hogy négy telek van még jelenleg az
önkormányzat tulajdonában, melyek sorsáról a következő testületi ülésen dönt várhatóan a
képviselő-testület. Hangsúlyozta, hogy igény lenne további telkek kialakítására is. Vizsgálják
a kérdést, hol lehetne újabb önkormányzati utcát nyitni, azonban kevés ilyen területtel
rendelkezik a város, jelenleg egy ilyen terület van. Bemutatta a Hármashalom felújítását,
melyhez egy LEADER pályázaton nyert forrást a város. A pályázati támogatás önrésszel
kiegészítve 12 millió Ft-ba került. 2020-ban kialakításra került 3 parkolóhely a Szabadság
utcában, továbbá az Egészségháznál, mely 6 millió Ft-ba került a városnak. Elmondta, hogy bár
az iskolák már nem az Önkormányzat fenntartásában, működtetésében vannak, az
Önkormányzat továbbra is sajátjának érzi az iskolákat. Fontosnak érzi, hogy ha tudunk,
segítsünk. 2020-ban összesen 7 millió Ft-ot fordítottunk a Klafszky tagiskola parkosítására, a
Központi iskola csapadékvíz elvezetés felújítására, parkettázásra. Elmondta, hogy a város a
helyi civil szervezeteket is kiemelten támogatta, különösen a közszolgálatot ellátókat, mint a
polgárőrség, helyi önkéntes tűzoltóság. Kiemelte, hogy a polgárőrség, a helyi önkéntes
tűzoltóság dolgozott a pandémia alatt is, míg a civil szervezetek nem tudták megtartani
rendezvényeiket. Kiemelte, hogy 2020-ban 1,3 millió Ft-tal támogatta a város egy csapatszállító
kisbusz beszerzését a helyi ÖTE részére. Elmondta, hogy a zárszámadás elérhető a Város
honlapján, ahol bővebben is megtekinthetőek az adatok. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy vane kérdésük, észrevételük.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
2./ Közérdekű kérdések, lakossági hozzászólások
Lőrincz György: Elmondta, hogy most ért véget a képviselő-testület ülése, ahol az utolsó
napirendi pont a közérdekű kérdések, bejelentések voltak. Megkérdezte, hogy van-e valakinek
ennek ellenére közérdekű kérdése, bejelentése. Hangsúlyozta, hogy a közmeghallgatás
alkalmával a képviselőhöz, polgármesterhez, megjelent intézmények képviselőihez lehet
kérdést intézni.
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Közérdekű bejelentés, kérdés nem hangzott el.
Lőrincz György: Megköszönte a jelenlévők munkáját. 18 órakor a közmeghallgatást
berekesztette.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző
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