
 

Komárom Város Polgármesteri Hivatala 
Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. 
 
Szám: 1-272/2005. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. december hó 14-én megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 
  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
  Dr. Szeidl Bernadett aljegyző, 
  valamint a Polgármesteri Hivatal előterjesztések szerint illetékes munkatársai. 
 
 
Zatykó János köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 12 fő képviselő. A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
Bejelenti, hogy napirend előtti hozzászólásra jelentkezett Dr. Mészáros Gyula. 
Bejelenti továbbá, hogy a tárgysorozat elfogadása után Komárom Város Rendőrkapitánysága 
képviselőjének a kapitányság rendőri állománya részére a jövőben viselendő,- Komárom 
Város címerével díszített karjelvény egy mintapéldányát szeretné átnyújtani. 
 
Napirend: 
 
 

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása.   
           Előadó: Zatykó János polgármester 
                        Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 

2. Komárom Város 2005. évi Költségvetése IV. negyedévi módosítása.  
(rendelet-tervezet)          
Előadó: Zatykó János polgármester 
             Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
3. Távhő Szolgáltató Kft. által szolgáltatott fűtés-, és használati melegvíz 

ármegállapításról szóló önkormányzati rendelet módosítása.   
Előadó: Zatykó János polgármester       
             Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
4. A 2006. évi víz- és csatornadíj megállapítása. (rendelet-tervezet) 

Előadó: Zatykó János polgármester 
             Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző     

 
5. Rendelet-tervezet  Komárom város Képviselő-testületének a temetőkről  

és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. Tv. végrehajtásáról szóló 2000. évi  
23. számú (IX. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.   

      Előadó: Zatykó János polgármester       
      Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 

6. Javaslat Komárom Város helyi autóbusz közlekedésének 2006. évi 
tarifaemelés mértékére és a finanszírozás feltételeire. 

      Előadó: Zatykó János polgármester       
      Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
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7. Rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásról szóló 

2000. évi 29. számú (XII. 15.) önkormányzati  
rendelet módosításáról.         
Előadó: Zatykó János polgármester 
             Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
8. Az önkormányzati tulajdonú lakások 2006. évi lakbérének megállapítása. 

(rendelet-tervezet) 
Előadó: Zatykó János polgármester       
             Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
9. A Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díjakról és 

nyersanyagnormákról szóló önkormányzati rendeletek módosítása. 
Előadó: Zatykó János polgármester       
             Dr.- Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
10. A helyi építészeti örökség védelméről rendelet-tervezet. 

Előadó: Zatykó János polgármester       
             Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
11. Beszámoló a 2005. évi városi beruházásokról és műszaki ellenőrzésekről.  
 Előadó: Zatykó János polgármester 
                  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző      
 
12. Komárom Város Képviselő-testülete 2006. I. féléves munkaterve.  
      Előadó: Zatykó János polgármester 
                    Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
13. Egressy Béni Művészeti Iskola beszámolója tevékenységéről.   
      Előadó: Zatykó János polgármester 
               Méry Anasztázia igazgató 

 
14. Az Önkormányzat és szervei 2006. évi ellenőrzési programja   meghatározása. 

         
      Előadó: Zatykó János polgármester 
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
15. Beszámoló Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete 

2005. II. félévi munkájáról, a Társulási Tanács döntéseiről, azok végrehajtásáról. 
      Előadó: Zatykó János polgármester a Társulás elnöke 
                   Dr. Szöllősy Ferenc a munkaszervezet vezetője 

 
16. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről, tárgyalásokról, intézkedésekről, az önkormányzati beruházások 
állásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről, az önkormányzati bizottságok 
munkájáról, döntéseiről. 

      Előadó: Zatykó János polgármester       
 

17. I n t e r p e l l á c i ó k. 
 
18. E g y e b e k. 

 
a/  Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. kérelme közterületi járda igénybevételére. 
     Előadó: Zatykó János polgármester       
                  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
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b/ Palatinus Polgári Társulás támogatási kérelme. 
    Előadó: Zatykó János polgármester        
 
c/ Komárom, Szabadság utca folytatásának kiszélesítése.     
    Előadó: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
d/ Tájékoztató az iskolatej programról.        
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
e/ Tájékoztató a diák autóbuszbérletek 2005. éves támogatásáról.   
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
f/  Szociális intézmények létszám igénye.       
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
g/ Pedagógiai Szakszolgálati intézményegység létrehozása.    
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
h/ Egészségügyi Alapellátási Szolgálat Alapító okiratának módosítása.   
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
i/  A koppánymonostori fogászati rendelés indítása lehetősége.    
    Előadó: Zatykó János polgármester 
                Dr. Tomisa Béla orvos-igazgató 
 
j/ Közösségi szabadidős szálláshelyek fejlesztésének támogatása – pályázat.  
   Előadó: Zatykó János polgármester 
 

  k/  Együttműködési megállapodás Almásfüzitővel a Gyermekjóléti alapellátási feladatok    
       közös ellátására.          
       Előadó: Zatykó János polgármester 
 

l/ Selye János Kórház címzett támogatásával kapcsolatos feladatok előkészítése. 
   Előadó: Zatykó János polgármester        
 

m/  Kistérségi adminisztrátori álláshely. 
      Előadó: Zatykó János polgármester        
 
 n/  Közösségi Ház akadálymentesítési munkáinál felmerült kivitelezési problémák. 
      Előadó: Zatykó János polgármester        
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
 o/  Szőnyi Katolikus Egyházközség  kérelme.                 
      Előadó: Zatykó János polgármester 
 
  p/ Döntéshozás Jókai liget rekonstrukciójának megvalósításáról.    
      Előadó: Zatykó János polgármester 
 
   r/ Városi Sportiroda és Sportcsarnok beázása.      
       Előadó: Zatykó János polgármester 
                     Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
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- A Képviselő-testület a javasolt tárgysorozatot 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
Zatykó János: Az ország sok városában gyakorlattá vált, hogy a helyi rendőrség a város 
címerével díszített karjelvényt visel szolgálatban. Komárom város rendőrkapitánysága 
megkereste az önkormányzatot, hogy az állomány tagjai szívesen viselnék a városi címerrel 
ellátott karjelvényt. A karjelvények költsége összesen 112 E Ft.  
A karjelvényet Ecsedi Katalin rendőr zászlósnak átadja.  
 
Dr. Mészáros Gyula: 2006. január 31-ig a képviselőknek vagyonnyilatkozatot kell tennie. A 
képviselőknek eljuttattak egy nyilatkozatot, melyben kérik a vagyonnyilatkozatot még 
benyújtó családtagok számának megjelölését. 
 
Zatykó János: A Képviselő-testület ülését követően zárt megbeszélés keretében egy 
komáromi lakos levelét szeretné ismertetni. 
A rendeletekkel kapcsolatban a szakmai és felettes szervekkel történt egyeztetések után, 
valamint az érdekképviseleti szervek véleménye egyetértésével kiigazításra kell sort keríteni.  
 
 
 
1. Napirendi pont:  A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása.   
            
          Előadó: Zatykó János polgármester 
                            Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság, a rendelet-
tervezetet elfogadásra ajánlják. 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás, észrevétel nincs. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 31. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelet: 
 

- a többször módosított 2001. évi 18. számú 
(XI.22.), a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
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2. Napirendi pont: Komárom Város 2005. évi Költségvetése IV. negyedévi módosítása.  
(rendelet-tervezet)       
   
Előadó: Zatykó János polgármester 

                  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság, a rendelet-
tervezetet elfogadásra ajánlják. 
A rendelet-tervezeten átvezetett módosítások a képviselő-testületi határozatokon, előirányzat 
változásokon alapulnak. 
 
Nagy Péter: Kéri, hogy a tanácsnoki keretből megmaradt összegével a következő évi keretet 
növeljék meg. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen, 3 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
 
 
Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 32. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 
      - Komárom Város 2005. évi költségvetéséről 
      szóló 2005. évi 5. számú (II.16.) önkormányzati 
      rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 
 
 
3. Napirendi pont: Távhő Szolgáltató Kft. által szolgáltatott fűtés-, és használati melegvíz 

ármegállapításról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
  

 
Előadó: Zatykó János polgármester     

              Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 

 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság. A 
bizottságok az előterjesztést elfogadásra ajánlja. 
A rendelet-tervezet a felügyelő bizottság véleményét is tartalmazza. 
 
Dr. Szöllősy Ferenc: Az érdekképviseleti és felügyeleti szervek véleménye megérkezett, a 
bizottságok már a korrigált rendelet-tervezetet tárgyalták. Az adatok és díjak nem változnak, 
azonban a lakosság tekintetében az árhatóság Komárom Város Önkormányzata, a rendelet 
csak a lakossággal kapcsolatos díjakat tartalmazza. Az egyéb fogyasztók díjára vonatkozóan 
határozati javaslatot készítettek. A Fókusz Kom Kkt. is megküldte a díjszámításait. A 
díjszámítások magasabbak voltak, mint a Távhő Kft. által megállapított díjak, azonban a 
Fókusz Kom Kkt. ügyvezetője nyilatkozott arról, hogy a Komáromi Távhőszolgáltató által 
alkalmazott alacsonyabb díjtételeket a Fókusz Kom Kkt. Is elfogadja és alkalmazni kívánja.  
A határozati javaslat 2. pontjában a Távhő Kft. ügyvezető kérését tartalmazza, mely szerint 
szeretné, ha minél többen csatlakoznának a rendszerhez, ezért az új jelentkezőktől 
csatlakozási díjat nem kér.  
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Dr. Molnár Attila: A jegyző úr által elmondottakkal egyetért, kéri, hogy a képviselők a 
rendelet-tervezetet támogassák. 
Az eddigi évektől eltérően nem kell nagy mértékben emelni a közüzemi díjakat. Javasolja, 
hogy az infláció mértékét meghaladó emeléseknél indokolják meg az eltérést.  
 
Győri István: A Felügyelő Bizottság, a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság ülésén is felmerült ez 
a felvetés. Az alapdíj 0 %-os az elkövetkezendő évben, a fizetendő díjakat figyelembe véve 
1,46 %-os emelést jelent a távhő lakossági részét illetően. 
 
Dr. Lengyel Jenő: A közüzemi díjaknál figyelembe kell venni, hogy 40 %-os gázáremelés 
volt, ugyanakkor csak 5 %-os díjemelést alkalmaznak. 
 
Karikó Balázs: A FEB egyhangúan hozta döntését az emelés tekintetében? 
A távfűtésben érintett lakók a nagyfogyasztói tarifát kénytelenek megfizetni? A családi 
házakban gázzal fűtő lakók alacsonyabb díjat fizetnek. A Távhő Kft. emelt díjon kapja a 
földgázt? 
 
Győri István: A FEB véleménye egyhangú volt a díjemelést tekintve.  
 
Dr. Lengyel Jenő: A Távhő gázára a lakossági gáz árával megegyezik. A távhő hődíját az 
alapdíjakból finanszírozták. Most érik el azt, hogy a lakossági gázárhoz, melyet a távhő kap, 
ez a hődíj tartozzon. Eddig az állandó költségekből finanszírozták. Az állandó költségeket 
azért nem kell emelni, mert automatizálást hajtottak végre, így 5 M Ft költségmegtakarítást 
értek el.  
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
240/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
1., Komárom Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7.§ (5) bekezdése értelmében kizárólag a lakossági 
távhőszolgáltatás díjaira állapít meg hatósági árat és tudomásul veszi, hogy 
Komárom Város közigazgatási területén a Távhőszolgáltató Kft. és a Fókusz Kom. 
Kht. a szabadáras termékekre a következő díjakat alkalmazza: 
 

          Alapdíj (+ ÁFA)              Hődíj (+ÁFA) 

Egyéb fogyasztó  
átalánydíjas    fűtés  

(Ft/1m3/év) 288,29 Ft+áfa 536,28 Ft+áfa 

Egyéb fogyasztó 
használati melegvíz  

(Ft/lm3/év) 67,20 Ft+áfa 591,65 Ft+áfa 

Közös helyiség 
átalánydíjas fűtés  

(Ft/1m3/év) 355,68 Ft+áfa 245,53 Ft+áfa 

Garázs átalánydíjas fűtés  (Ft/1m3/év) 355,68 Ft+áfa 265,06 Ft+áfa 

Üzemi és egyéb 
fogyasztók 

(Ft/MW/év) 6.364,12 Ft+áfa 2.645,00 Ft+áfa 
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  2., Komárom Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Komárom Város 

közigazgatási területén a Távhőszolgáltató Kft. és a Fókusz Kom. Kht. az új vagy 
növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától a 2005-2006. 
évben csatlakozási díjat nem kér.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zatykó János polgármester 

                          Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadja. 
 
 
Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 33. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 
      - a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 23. számú 
      (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 
 
3. Napirendi pont: A 2006. évi víz- és csatornadíj megállapítása. (rendelet-tervezet) 
 

Előadó: Zatykó János polgármester 
                  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző    
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést az Ügyrendi, Műszaki és Pénzügyi Bizottság elfogadásra 
ajánlja. 
2006. évben a vízdíj nem emelkedik, a csatornadíjat 6 Ft-tal emelik lakossági, 12 Ft-tal 
közületi oldalról. 
 
Dr. Szöllősy Ferenc: A rendelet-tervezet 1. §-a megállapítja a lakossági szennyvíz elvezetési 
díjtétel mértékét, valamint 8 Ft környezetterhelési díjat, a b., pontban közületek részére 
ugyanezt a mértéket, 305 Ft/m3 + 8 Ft környezetterhelési díj + ÁFA mértékben állapítja meg. 
Kéri, hogy a környezetterhelési díjat a rendelet-tervezetből töröljék, mivel ezt a díjat a 
Képviselő-testület csak tudomásul veszi határozat keretében. 
A határozati javaslat szövege: A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Vizák Kft. mint 
szolgáltató 2006. évben az általa fizetendő vízterhelési díj 30 %-át Komárom Város 
közigazgatási területén áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre.  
A 30 % megfelel a 8 Ft-os díjnak. 
 
Győri István: A vízdíj egyáltalán nem emelkedik, jegyző úr javaslata rendelet-technikai 
módosítás. Ez nem jelenti azt, hogy a környezetterhelési díj emelkedne. A teljes fizetendő 
díjakat figyelembe véve 1,76 %-os a növekedés mértéke. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
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Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 34. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 

- A Komárom Város közigazgatási területén 
fizetendő víz- és csatornahasználati díjakról 
szóló 2004. évi 34. számú (XII.16.) 
önkormányzati rendelete módosításáról. 

 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
241/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a VIZÁK Kft., mint szolgáltató 
2006. évben az általa fizetendő vízterhelési díj 30 %-át Komárom város 
közigazgatási területén áthárítja a szolgáltatást igénybevevőkre. 
 

Határidő: 2006. január 01. 
Felelős: Zatykó János polgármester 
             Mihácsi István ügyvezető igazgató 

 
 
 
4. Napirendi pont: Rendelet-tervezet  Komárom város Képviselő-testületének a temetőkről  

és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. Tv. végrehajtásáról szóló 2000. 
évi 23. számú (IX. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
   

         Előadó: Zatykó János polgármester     
      Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az Ügyrendi, a Műszaki és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A 
Műszaki és a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat közül az 1. és a 3. számút támogatta. 
 
Dr. Lengyel Jenő: A Műszaki Bizottság ülésén felmerült az a javaslat, hogy a lakosságot az 
5 %-os díjemelés mértékén túl ne terheljék. Ebben az esetben nem számolhatnak az infláció 
mértékével, mert a temetői szolgáltatás döntően bérből és szállítási költségből áll. A bér és a 
szállítási költség 5 %-os mértékkel növekedtek. 
A temetői költségekről készítettek egy kimutatást, mely tételesen felsorolja a változásokat. A 
kettes sírhely vásárlásánál magasabb a díj, minden más esetben 5 % alatti az emelkedés 
mértéke. Az emelkedés mértéke átlagban 5 % alatti. 
Az urnás temetések száma növekszik, a jelenleg fejlesztés alatt álló temető 12 évre megfelelő 
lesz. 
 
Bagó Iván: A Saxum Kft. a temetőfenntartási tevékenységet 4 évvel ezelőtt 16 E Ft-ért 
végezte, akkor ezt az összeget is magasnak tartották. 
 
Dr. Lengyel Jenő: 16 E Ft-ról hat év alatt 20 E Ft-ra emelkedett a díj.  
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Sárai János: A határozati javaslatok 3. pontja szerint a Képviselő-testület 2006. márciusi 
ülésre a Polgármesteri Hivatal a Komtem Kft-vel a köztemetők üzemeltetési szerződése 
módosítására tesz javaslatot. Az előterjesztésben szerepel, hogy a temető üzemeltetője 
biztosítja az eltemetés, urnaelhelyezés feltételeit. A sírhelynyitás, hantolás, hamvak 
elhelyezése a temető üzemeltető kizárólagos joga és kötelezettsége. Ezek szerint a városban 
működő más cégek nem temethetnek a temetőben? A javaslatot módosítani kell úgy, hogy 
más cég is temethessen a temetőben. 
 
Dr. Szeidl Bernadett: 2005. július 1-el hatályba lépett a temetkezésekről szóló törvény 40. §-a 
új elemként bevezeti, hogy az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, 
az elhunyt hűtésével a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő 
szállításával, továbbá a hamvaknak erre a célra szolgáló berendezéssel történő szórásával, 
sírhely nyitásával, hantolásával kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető 
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét. De csak akkor, ha az önkormányzat 
rendelete ezt kötelezővé teszi. A rendeletben nincs szó arról, hogy ezt kötelezővé tennénk. Ez 
a Komtem Kft. által tett javaslat, melyet a rendeletben nem foganatosítottak. Az 
üzemeltetővel ezt a tényt közölték. 
Több temetőfenntartási díjat is beszereztek összehasonlításként. Tatán 26.500 Ft + ÁFA, 
Esztergomban 22.700 Ft + ÁFA ez a díj. A fenntartási hozzájárulási díj a 40. §. /2/ bek. c., 
pontja szerinti jogcímen meghatározott díjat tartalmazza. 
 
Lóczi Tibor: A sírhelydíjak 10 éves megváltására is lehetőséget kellene biztosítani. A 
gondozatlan sírok száma ezzel jelentősen csökkenne.  
 
Dr. Lengyel Jenő: A 25 év több mint 100 éves gyakorlat. A 25 év meghatározása bizonyos 
biztonságot ad. 
 
Sárai János: Ha 3 évig nem gondozza valaki a sírt, akkor az üzemeltető felszólítást küld. Ha 
erre nem reagálnak, a sírhelyet elvesztik. 
 
Tamás Istvánné: Továbbra is a 25 év meghatározását javasolja. A szolgáltató kötelezettsége 
lenne a sírhelyek figyelemmel kísérése. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslat 1. és 3. pontjáról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslat 1. és 3. pontját 13 igen, 2 nem szavazattal 
elfogadja. 
 
242/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
1., A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetés terhére biztosítja a komáromi 
köztemető kapujának, valamint a komáromi és a koppánymonostori köztemetők 
kerítéseinek helyreállításához és kijavításához szükséges összeget.  

Határidő: 2006. február 
Felelős: Zatykó János polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a KOMTEM Kft-t, hogy 2006. márciusi ülésére nyújtsa 
be a 2005. évi üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól szóló 
kimutatásait. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a KOMTEM 
Kft-vel egyeztetve dolgozza ki a köztemetők üzemeltetésére irányuló közszolgáltatási 
szerződés módosítását.  

Határidő: 2006. március 
Felelős: Zatykó János polgármester 

                        Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 
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Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen, 4 nem, 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadja. 
 
Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 35. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 
     - a temetőkről és a temetkezésről szóló 2000. évi 
     23. számú (IX.15.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról. 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 
 
 
5. Napirendi pont: Javaslat Komárom Város helyi autóbusz közlekedésének 2006. évi 

tarifaemelés mértékére és a finanszírozás feltételeire. 
       

Előadó: Zatykó János polgármester     
              Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 

 
 
Zatykó János: Az előterjesztést az Ügyrendi, a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra 
ajánlja. A kiegészítő anyagban a módosított előterjesztés szerepel. 
 
Dr. Lengyel Jenő: Ebben az esetben is 5 %-os az emelés mértéke a javaslat szerint. A Vértes 
Volán Rt. tevékenysége bérből, szállítási költségből tevődik össze, ezért az 5 %-os emelést 
tudomásul kell venni.  
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 36. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 

- A Komárom Város Képviselő-testületének a  
menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésről 
és annak díjtételeiről szóló 1992. évi 8. számú  
(II.04.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
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6. Napirendi pont: Rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

szolgáltatásról szóló 2000. évi 29. számú (XII. 15.) önkormányzati  
rendelet módosításáról.      

   
Előadó: Zatykó János polgármester 

                  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság. 
 
Dr. Lengyel Jenő: A szolgáltató előzetesen 7 %-os emelésre vonatkozó javaslatot nyújtott be, 
melyet a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság nem fogadott el. A bizottságok az 5 %-os 
díjemelést tudják elfogadni.  
 
Zatykó János: A hulladékszállítással kapcsolatos kompenzációs összeget Komárom 
Városában az elmúlt évben 200 személy kérte.  
 
Sárai János: A táblázatban 60 l-es edény is szerepel, de csak 80 l-es edényt biztosít a cég. 
 
Zatykó János: A városban a legkisebb egység 80 l-es, a 60 l-es edényt a rendeletből törölni 
kell. 
 
Bagó Iván: Bakonyszombathely 1.000 Ft-os kommunális adóval megoldja a szemétszállítás 
gondját. Komáromban ennek az összegnek a többszörösét fizetik. Kéri, hogy ezt a lehetőséget 
vizsgálják meg.  
 
Győri István: Ahhoz, hogy a kommunális adóval oldják meg ezt a feladatot, már erre a 
testületi ülésre elő kellett volna készíteni. Adónem meghatározásáról a decemberi ülésen 
kellett volna dönteni. Javasolták, hogy ezt a témát az áprilisi ülésre dolgozzák ki. 
Leghamarabb 2007. január 1-jén vezethetik be ezt az adónemet. A szolgáltatóval 
természetesen egyeztetni kell. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
 
Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 37. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 

- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  
helyi közszolgáltatásról szóló 2002. évi 29. 
számú (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
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7. Napirendi pont: Az önkormányzati tulajdonú lakások 2006. évi lakbérének 

megállapítása. 
(rendelet-tervezet) 

 
Előadó: Zatykó János polgármester     

     Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 

 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság. A 
Műszaki és a Pénzügyi Bizottság az a., változatot ajánlja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nincs. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 12 igen, 2 nem szavazattal elfogadja. 
 
Komárom Város Képviselő-testülete  
2005. évi 38. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 

- az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások  
lakbére és a lakbértámogatás mértéke 
megállapításáról szóló 2003. évi 21. számú 
(IX.20.9 önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 
 
 
8. Napirendi pont: A Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díjakról és  

nyersanyagnormákról szóló önkormányzati rendeletek módosítása. 
 

Előadó: Zatykó János polgármester      
             Dr.- Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 

 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta a Oktatási, Ügyrendi, Egészségügyi és Pénzügyi 
Bizottság. A bizottságok a közalkalmazottak ebéd díját 227 Ft-ban határozták meg.  
A szociális otthon lakói kérték, hogy az intézményi térítési díjat csak a nyugdíj emelés 
mértékét figyelembe véve változtassák. A rendelet-tervezetben ezt a javaslatot követték. 
 
Dr. Szöllősy Ferenc: Önkormányzati rendeletet máshol nem szabályozott helyi kérdésekben, 
vagy törvényi felhatalmazásra alkothatnak. A rendeletben szerepeltetni kell, hogy „A szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 93. §. (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján Komárom Város Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja.” 
 
Bagó Iván: A nyugdíjemelések nem egyformán történtek egy-egy nyugdíjasnál. 
 
Zatykó János: November 1-től 1 %-al növekedett a nyugdíj. A Parlament megszavazta a 
4,3 %-os nyugdíjemelést, így a kettő összege 5,3 %-ot adja. 
Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről a kiegészítéseket figyelembe véve. 
 



 

 

49 

- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen, 2 tartózkodás, 2 nem szavazattal 
elfogadja. 
 
Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 39. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 
      - a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
      ellátások térítési díjáról. 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 
 
Nagy Zoltán: Az élelmezési térítési díjak 3. §-ában a bizottságok ebéd és tízórai, vagy ebéd és 
uzsonna kifejezést javasoltak szerepeltetni. 
 
Zatykó János: Az oktatási intézmények nyersanyagnormáit külön rendelet szabályozza, kéri, 
szavazzon a Képviselő-testület erről a rendelet-tervezetről is. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 12 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
 
 
Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 40. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 
      - az oktatási intézményekben alkalmazandó 
      élelmezési nyersanyag normákról és térítési 
      díjakról. 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 
 
9. Napirendi pont: A helyi építészeti örökség védelméről rendelet-tervezet. 
 

Eladó: Zatykó János polgármester      
           Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 

 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, a Műszaki és Pénzügyi Bizottság. A 
bizottságok véleménye a kiegészítő anyagban szerepel. 
 
Dr. Szöllősy Ferenc:Az előterjesztésben kiemelt betűvel szerepeltették a változtatott részeket. 
A rendelet-tervezetben az alapszöveg megmaradt csak a jegyzői hatásköröket polgármesteri 
hatáskörre cserélték. Amennyiben az építéshatóságról volt szó, a kötelezettet kellett 
szerepeltetni. A Tervtanácsnak sem lehet kötelező jelleggel döntenie, csupán javaslatot 
tehetnek.  
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről. 
 
- A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 14 igen szavazattal elfogadja. 
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Komárom Város Képviselő-testülete 
2005. évi 41. számú (XII.15.) önkormányzati 
rendelete: 
 

- a helyi építészeti örökség védelméről. 
 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 
 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatokról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
243/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
1., A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt  

          -  a rendelet függelékét képező törzslapok elkészítésére, 
             - a védetté nyilvánítás tényének földhivatali ingatlan nyilvántartásba történő    

bejegyzésére, 
                      - „Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testülete védetté nyilvánította”  

feliratú táblák elkészíttetésére és kihelyezésére. 
 

2., A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2006. évi költségvetés 
függvényében a  „helyi értékvédelem” támogatási keretet a Költségvetés 
összeállításakor a Képviselő-testületnél kezdeményezze. 
 
 Határidő: azonnal, illetve 2006. évi Költségvetés megállapítása 
 Felelős:   Zatykó János polgármester 
                      Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

   Szabóné Kemény Andrea osztályvezető 
               Kertész Molnár Erika vezető építész 
 

 
 
10. Napirendi pont: Beszámoló a 2005. évi városi beruházásokról és műszaki  

ellenőrzésekről.  
  
   Előadó: Zatykó János polgármester 
                       Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző    
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság. 
 
Győri István: A Műszaki Bizottság véleménye az volt, hogy a Műszaki Osztályt szakmailag 
meg kell erősíteni ahhoz, hogy a beruházásokat megfelelő színvonalon tudják végezni. 
A közbeszerzéseknél a beszállítók minősítését javasolták a bizottságok. 
 
 
Sárai János: A kisebb beruházásoknál az osztály nem tudja megfelelően a munkákat 
ellenőrizni, ezért is lenne szükség az osztály „megerősítésére”.  
 
Karikó Balázs: Nem csak a kivitelezőkkel, hanem a tervezőkkel is gond van néha, ezért a 
tervezőket is minősíteni kellene. 



 

 

49 

 
Győri István: Egyik javaslata alapján a bizottság javasolta a Képviselő-testületnek a Műszaki 
Osztály szakmai megerősítését. 
 
- A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
Győri István: A második javaslat szerint a közbeszerzés egy éves tapasztalata alapján 
készüljön beszállítói minősítés (tervezéstől a kivitelezésig). 
 
- A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület az előterjesztésben található határozati 
javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen, 3 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
 
244/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
 

1., A Képviselő-testület a 2005. évi városi beruházásokról és műszaki 
ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
2., A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építési Osztálya  
szakmai létszámát a jelentősen megnőtt beruházási munkák segítésére, valamint  
műszaki ellenőrzések színvonalas ellátása érdekében szükségesnek tartja 2006. 
évben megerősíteni.  
 
3., Komárom Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt Komárom 
Város Önkormányzata valamennyi beszállítója – tervezők, kivitelezők, beszállítók -  
minősítésének elvégzésére. 
 

 
Határidő: azonnal, illetve 2006. március 31. 
Felelős: Zatykó János polgármester 

        Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
                                        Szabóné Kemény Andrea osztályvezető 
                                        Simon Katalin közbeszerzési referens 
 
   
 
11. Napirendi pont: Komárom Város Képviselő-testülete 2006. I. féléves munkaterve.  
       
   Előadó: Zatykó János polgármester 
                                                 Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést a Képviselő-testület bizottságai megtárgyalták. A bizottságok 
észrevételei a kiegészítő anyagban szerepelnek. 
 
Nagy Zoltán: A Pénzügyi Bizottság a közterület használatok feltételeiről szóló előterjesztés 
szerepeltetését javasolta a munkatervben. 
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Dr. Szeidl Bernadett: A bizottsági üléseken is elhangzott, hogy a Képviselő-testület a temető 
fenntartási szerződés módosításáról március hónapban, a hulladék kezelésről és a lakbérekről 
április hónapban szerepeltetni kell a munkatervben. A munkatervben szerepeltetni kell 
továbbá a kommunális adó bevezetése lehetőségét. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a 2006. I. féléves munkatervről – a 
kiegészítésekre figyelemmel. 
 
- A Képviselő-testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
245/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 
2006. január későbbi időpontban lesz megállapítva! Koppánymonostor 
Tornacsarnok 
 
1.Tájékoztató Komárom város 2005. évi feladatai, költségvetése 
végrehajtásáról, a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
2. Komárom Város 2006. évi költségvetés tervezete. 
3. Tájékoztató, észrevételek, kérdések, javaslatok  
 
     Előadó: Zatykó János polgármester 
 
2006. január későbbi időpontban lesz megállapítva! Szőnyi Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 
 
1.Tájékoztató Komárom város 2005. évi feladatai, költségvetése 
végrehajtásáról, a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
2. Komárom Város 2006. évi költségvetés tervezete. 
3. Tájékoztató, észrevételek, kérdések, javaslatok 
 
   Előadó: Zatykó János polgármester 
 
2006. január későbbi időpontban lesz megállapítva! Városháza Nagyterme 
 
1.Tájékoztató Komárom város 2005. évi feladatai, költségvetése 
végrehajtásáról, a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 
2. Komárom Város 2006. évi költségvetés tervezete 
3. Tájékoztató, észrevételek, kérdések, javaslatok 
 
    Előadó: Zatykó János polgármester 

 
2006. január hó  27. (péntek) 
 
 
1. Komárom Város 2006. évi költségvetése meghatározása (I. forduló)  
    Előadók: Zatykó János polgármester 
  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
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2. Komárom Város közvilágítása, az E_ON és Komárom Város  
    Önkormányzata között kötött közvilágítási közszolgáltatás szerződés 
    felülvizsgálata, módosítására javaslat, a városi közvilágítás javítás 
    érdekében tervezett operatív és középtávú intézkedések, feladatok.  

 Előadók: Zatykó János polgármester 
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
3. Komárom Város 2006. évre szóló városüzemeltetési szerződései   

előkészítése. 
   Előadók: Zatykó János polgármester 
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
4. A Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiemelt célja 
    meghatározása.  

                               Előadók: Zatykó János polgármester 
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
5.  A Csokonai Művelődési Központ beszámolója tevékenységéről. 
     Előadó: Zatykó János polgármester 
                  Gábor Klára igazgató 
    
6.  A Képviselő-testület által megválasztott tanácsnokok beszámolója 2005. 

évben végzett munkájukról.  
     Előadók: Dr. Juhászné dr. Gordán Ildikó önkormányzati képviselő 
                    Nemzetközi és Testvérvárosi kapcsolatok tanácsnoka 
                    Karikó Balázs önkormányzati képviselő, Európai Uniós, 
                    Regionális és Idegenforgalmi feladatok tanácsnoka 

                                               Nagy Péter önkormányzati képviselő, Közbiztonsági tanácsnok 
 
7., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 

közötti    fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, intézkedésekről, az    
önkormányzati beruházások állásáról, az önkormányzat likviditási 
helyzetéről, az önkormányzati bizottságok munkájáról, döntéseiről.   

      Előadó: Zatykó János polgármester 
 

8., Interpellációk. 
 
9., E g y e b e k 
 

 
2006. február hó 16.  (CSÜTÖRTÖK) 

 
1. Komárom Város 2006. évi Költségvetése meghatározása. (rendelet 
    tervezet) 
   Előadók: Zatykó János polgármester 
           Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 

                     2. Komárom Város Önkormányzata 2006. ünnepi rendezvényterve   
                         meghatározása. 

                               Előadók:  Zatykó János polgármester    
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3.Tájékoztató a tavaszi lomtalanítási, parkosítási, városszépítési munkák    
előkészületeiről. 

   Előadók: Zatykó János polgármester 
 
4. Javaslat a városi közterület-használat igénybevétel feltételei 

megállapítására. 
   Előadó: Zatykó János polgármester 
 
5. Komárom Város Önkormányzata 2006. évi közbeszerzési terve 

meghatározása. 
   Előadó: Zatykó János polgármester 
                Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
6. A 04-es Országgyűlési Egyéni választókerület komáromi szavazókörei 
   szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása. 
   Előadó: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző  
                a 04-es számú OEVK választási iroda vezetője 

 
7. Tájékoztató a kötelező vagyonnyilatkozatok leadásáról. (szóbeli 
    előterjesztés!) 
    Előadó: Dr. Mészáros Gyula képviselő, bizottsági elnök 
 

                           8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, intézkedésekről, az 
önkormányzati beruházások állásáról, az önkormányzat likviditási  
helyzetéről, az önkormányzati bizottságok munkájáról, döntéseiről.   

                              Előadó: Zatykó János polgármester 
 
9. Interpellációk 

 
10. E g y e b e k 

 
 

2006. március hó 23. (csütörtök) 
 

1. Rendelet-tervezet Komárom város 2005. évi költségvetése IV. negyedévi 
    módosításáról. 
    Előadók: Zatykó János polgármester 
            Dr. Szöllősy Ferenc c. főjegyző 
 
2. Komárom Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 
    lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 2003. évi 20. 

(XI. 20.) számú önkorm. rendelet módosítása. 
    Előadók: Zatykó János polgármester 
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
3. Tájékoztató Komárom város Önkormányzata és szervei  2005. évre szóló 
    ellenőrzési program végrehajtásáról. 

                               Előadók: Zatykó János polgármester 
            Dr. Szöllősy Ferenc c. főjegyző  

 
4. Komárom Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
    feladatai ellátásának értékelése.  
    Előadó: Zatykó János polgármester 
                 Dr.- Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
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 5. A Komárom-Esztergom Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

tájékoztatója a gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről Komáromban.  
      Előadó: Barta László igazgató 
 
 6. Beszámoló a KOMTEM Kft. 2005. évi temetőüzemeltetéssel összefüggő 
     tevékenységéről, a bevételek és kiadások alakulásáról. A közszolgáltatási  
     szerződés felülvizsgálata. 
     Előadó: Zatykó János polgármester 
                  Kónya Ferenc ügyvezető igazgató 

 
7. A 2006. évi városi költségvetés által támogatott beruházások, felújítások 
     ütemezése, közbeszerzési eljárások indítása, - az önkormányzat 
      likviditása figyelembevételével. 

                                Előadók: Zatykó János polgármester 
 
 8. Tájékoztató Komárom Város útépítési, útfelújítási koncepciója 2006. évi 

feladatai ütemezéséről, időarányos végrehajtásáról, járdaépítésekről, 
felújításokról, a mozgássérültek közlekedési lehetőségei javítása 
feladatairól. 

      Előadó: Zatykó János polgármester 
           Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
 9. Javaslat, céltámogatások - szakmai pályázatok benyújtására.  

 Előadó: Zatykó János polgármester 
 

10. A Komáromi Rendőrkapitányság beszámolója Komárom város közrend 
      és  közbiztonságáról 2005. évben. 

Előadó: Hajdú János rendőrkapitány 
 

                          11. Komárom Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága beszámolója 
      Komárom város 2005. évi tűzvédelmi helyzetéről.   

                                 Előadó:  Vidla János tü. alezredes 
 

  12.  A Komáromi Napok előkészítő munkáiról tájékoztató. Komárom város 
         díszpolgára, Pro Urbe Komárom – kitűntető címekre, díjakra 

javaslattételre felhívás 
Előadó: Zatykó János polgármester 

 
13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 

közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, intézkedésekről, az 
önkormányzati beruházások állásáról, az önkormányzat likviditási 
helyzetéről, az önkormányzati bizottságok munkájáról, döntéseiről.  
Előadó: Zatykó János polgármester 

 
14.Interpellációk 
 
15. E g y e b e k. 
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2006. április hó  20. (csütörtök) 
 
 
1.  Zárszámadás a 2005. évi Költségvetés végrehajtásáról és rendelet-tervezet 

a 2005. évi pénzmaradvány elszámolásáról.  
     Előadó: Zatykó János polgármester 
  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
2. Rendelet-tervezet Komárom város 2006. évi Költségvetése I. negyedévi 
    módosításáról. 

                               Előadók: Zatykó János polgármester 
             Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 

      3. Komárom Város Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
                                kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 2002. évi 29. számú (XII. 20.) 
                                önk. rendeltének módosítása, a közszolgáltatás díjtételei kommunális adó 
                                formájában történő megfizetése és 2007. január hó 01-i bevezetése 
                                feltételei bemutatása. 
                                Előadók: Zatykó János polgármester 
                                               Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 

4. Komárom Város Városfejlesztési Koncepciója módosítása, új középtávú 
    Városfejlesztési Koncepció meghatározása. 
    Előadók: Zatykó János polgármester 
                    Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
5.  A TÁVHŐ Kft, Saxum Kft, KOMTOURIST-KOMÁROM Kft, és a 
     Komáromi Televízió Kht 2005. évi mérlege jóváhagyása.  
     Tájékoztató a többségi önkormányzati érdekeltséggel működő Vizák Kft. 
     és Komthermál Kft. 2003. évi mérlegéről, gazdálkodásáról, az 
     önkormányzati érdekeltséggel is rendelkező gazdasági társaságok 2005. 
     évi eredményeiről, az önkormányzati vagyon, részvény, törzstőke, 
     részesedés alakulásáról.  
     Előadók  Zatykó János polgármester 
    Hajnal Nándor ügyvezető igazgató 
    Kutrucz Tibor ügyvezető igazgató 
                      Kiss Pléter ügyvezető igazgató 
    Mihácsi István ügyvezető igazgató 
    Bertalanits István ügyvezető igazgató 
    Kerekes Tibor ügyvezető igazgató  
 
6. Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2006. évi 

üzleti tervei és vezetőik prémiumfeltételei meghatározása.  
 Tájékoztató a többségi önkormányzati részesedéssel működő gazdasági 

társaságok 2006. évi üzleti terveiről.  
      Előadók: Zatykó János polgármester 
            Hajnal Nándor ügyvezető igazgató 
  Mihácsi Nándor ügyvezető igazgató 
  Kutrucz Tibor ügyvezető igazgató 
  Kiss Péter ügyvezető igazgató 
                    Bertalanits István ügyvezető igazgató  
                    Kerekes Tibor ügyvezető igazgató  
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7. A 2006. évi Komáromi Napok rendezvénysorozat végleges programja. 
                               „Komárom Város Díszpolgára”, „Pro Urbe Komárom” és „Polgármester 
                               Díj” kitüntető címek, díjak odaítélése.  
                               Előadó: Zatykó János polgármester 

 
                           8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 
                               közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, intézkedésekről, az 
                               önkormányzati beruházások állásáról, az önkormányzat likviditási 
                               helyzetéről, az önkormányzati bizottságok munkájáról, döntéseiről.   
                               Előadó: Zatykó János polgármester 

 
9. Interpellációk 
 

                          10. E g y e b e k 
 

 
 

2006. április hó 26    ÜNNEPI ÜLÉS  (É-Komárom Tisztipavilon) 
 
1. A 2006. évi „Komáromi Napok” ünnepélyes megnyitása 
    Előadó: Zatykó János polgármester 

 
2. Megemlékezés április 26-ról,- Komárom Város Napjáról, - az 1848/49-es 
    Forradalom és Szabadságharcról és komáromi vonatkozású történéseiről. 
    Előadó: a Képviselő-testület által javasolt és felkért történész 
 
3. „Komárom Város Díszpolgára”, „Pro Urbe Komárom” és a „Polgármester 
    Díj” kitüntető címek, díjak átadása. 
    Előadók: Zatykó János polgármester 
  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 

 
                            2006. május hó 18. (csütörtök) 

 
1. Komárom Város parlagfű térképe. Felkészülés a parlagfű mentesítés 
    önkormányzati feladatai végrehajtására. 
    Előadók: Zatykó János polgármester 
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
2. Tájékoztató a Komárom – Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 
    munkájáról, a  Társulási Tanács és a Társulás munkaszervezete 
    működéséről, a kistérségi központi ügyeleti rendszer működéséről. 
    Előadók: Zatykó János polgármester 
              Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
3. Beszámoló a beilleszkedést elősegítő program megvalósulás 
    tapasztalatairól. 
    Előadó: Zatykó János polgármester 
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4. A Polgármesteri Hivatal pályázati csoportja beszámolója a 2005. és a 2006. 
    I. negyedéves munkájáról. 
    Előadók: Zatykó János polgármester 
           Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
                          5.  Komárom város köztisztasága a zöldfelületek, parkok játszóterek állapota,  

 felszereltsége. Önkormányzati teendők, pályázati lehetőségek. 
    Előadó. Zatykó János polgármester 
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
6.  Komáromi Szociális Közalapítvány közhasznúsági jelentése. 
     Előadó: Mihácsi István a kuratórium elnöke 
 
7.  Komáromi Közgyűjteményi Közalapítvány közhasznúsági jelentése. 
     Előadó: Számadó Emese kuratórium elnöke 
 
8.  Beszámoló a közmunka-program megvalósulásáról. 
      Előadó: Zatykó János polgármester 
                  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 
    közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, intézkedésekről, az 
    önkormányzati beruházások állásáról, az önkormányzat likviditás 
    helyzetéről, az önkormányzati bizottságok munkájáról, döntéseiről.   

                               Előadó: Zatykó János polgármester 
 

 10. Interpellációk. 
 

                         11. E g y e b e k 
 

 
2004. június hó 22. (csütörtök) 
 
1. Komárom Város Képviselő-testülete a közterületek használatáról és 
    rendjéről szóló 2000. évi 28. (X.19.) számú önkorm. rendelete  
    felülvizsgálata, a közterület-használat feltételrendszere megállapítása. 
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
2. Beszámoló Komárom Város2002-2006. évekre szóló munka- és  

                              gazdasági  programja végrehajtásáról. 
   Előadók: Zatykó János polgármester 
           Dr. Szöllősy Ferenc c. főjegyző  
 
3. Komárom Város Képviselő-testülete 2006. II. féléves munkaterve 
    meghatározása. 

 Előadók: Zatykó János polgármester 
            Dr. Szöllősy Ferenc c. főjegyző  
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4. Tájékoztató az országgyűlési képviselő-választások lebonyolításának 
    tapasztalatairól a 04-es számú Országgyűlési Egyéni választókerületben,  
    a választások eredményei. 

 Előadók: a 04-es számú OEVK Választási Bizottsága elnöke 
                  Dr. Szöllősy Ferenc OEVK választási iroda vezetője 
 
 
5. Komárom Város Környezetvédelmi koncepciója időarányos végrehajtása 

                               értékelése, a további feladatok meghatározása, a koncepció módosítására  
    javaslat. 
    Előadók: Zatykó János polgármester 

 
 

6. A Monostori Erőd KHT közhasznúsági jelentése, valamint tájékoztatója 
    a 2005. évi tevékenységéről. 
    Előadó: Varga István ügyvezető igazgató 

 
 

7. Komárom Város 2003-2008-ig terjedő időre szóló közoktatási feladat 
    ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve felülvizsgálata. 
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
 
8. Javaslat Komárom Város Közszolgálatáért kitüntető cím adományozására.  
   Előadó: Zatykó János polgármester  
        Dr. Szöllősy Ferenc c. főjegyző 

 
 
9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 
    közötti   fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, intézkedésekről, az 
    önkormányzati beruházások állásáról, az önkormányzat likviditási 
    helyzetéről, az önkormányzati bizottságok munkájáról, döntéseiről.   
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 

                          10. Interpellációk 
                          11. E g y e b e k  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Zatykó János polgármester 
             Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
 
 
 
12. Napirendi pont: Egressy Béni Művészeti Iskola beszámolója tevékenységéről. 
  
         Előadó: Zatykó János polgármester 
                   Méry Anasztázia igazgató 
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az Oktatási Bizottság az előterjesztést elfogadásra ajánlja. Az előterjesztés 
véleménye szerint alapos, mindenre kiterjedő. 
Kérte a intézményvezető, hogy a normatíva ne változzon. 
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Potháczky Mária: Az Oktatási Bizottság tárgyalta az Egressy Béni Iskola beszámolóját. Az 
iskola a város életében nagyon sok ponton jelen van, a rendezvények színvonalát 
tevékenységük növeli. Az iskola és az önkormányzat együttműködése korrekt. Az Oktatási 
Bizottság ígéretet tett arra, hogy a lehetőségei szerint segíti az iskola tevékenységét.  
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
246/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
 
A képviselő-testület elfogadja az Egressy Béni Művészeti Iskola 
tevékenységéről szóló beszámolót, és egyben kinyilvánítja elismerését a 
színvonalas, kiemelkedő munkájáért. 

 
     Határidő: azonnal 

                                Felelős: Zatykó János polgármester 
 
 
 
13. Napirendi pont: Az Önkormányzat és szervei 2006. évi ellenőrzési programja    

meghatározása.       
   

         Előadó: Zatykó János polgármester 
                        Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, a Műszaki, a Pénzügyi Bizottság, az 
ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlják. 
 
Potháczky Mária: Kéri, hogy az ellenőrzési tervet úgy állítsák össze, hogy adott 
intézményeknél a vezetőváltás előtt kerüljön sor ellenőrzésre. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület az előterjesztésről. 
 
- A Képviselő-testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
247/2005. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 
 A Képviselő-testület Komárom Város Önkormányzata és szervei 2006. évi 
            ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
 

I. 
A Pénzügyi Bizottság vizsgálatai, előterjesztések 

előzetes megtárgyalása 
 
 

1. Komárom Város 2006. évi költségvetése, az azt meghatározó költségvetési 
rendelet-tervezet megalapozottságának vizsgálata. 

 Határidő: 2006. január 
 Felelős: Nagy Zoltán, a Bizottság elnöke 
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2. A 2005. évre szóló ellenőrzési program végrehajtása, előzetes értékelése. 
 Határidő: 2006. február 
 Felelős: Nagy Zoltán, a Bizottság elnöke 
 
 
3. Komárom Város Önkormányzata 2005. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 

elszámolás vizsgálata. 
  Határidő: 2006. március 
  Felelős: Nagy Zoltán, a Bizottság elnöke 

 
4. Az önkormányzati érdekeltséggel működő gazdasági társaságok (Távhő, Saxum, 

Vizák Kft. Komturist-Komárom Kft, Komthermál Kft., Komárom Városi 
Televízió Kht.) 2005. évi eredménye, az önkormányzati vagyon, részvény, 
törzstőke, részesedés alakulásának vizsgálata, célprémiumok kifizetésének 
előzetes vizsgálata, 2006. évi üzleti tervek véleményezése. 

 Határidő: 2006. március, április 
 Felelős: Nagy Zoltán, a Bizottság elnöke 

 
 

5. A 2006. évi költségvetés I. félévi és I-III. negyedévi teljesítésének vizsgálata. 
 Határidő: 2006. szeptember, november 
 Felelős: Nagy Zoltán, a Bizottság elnöke 

 
 

6. 2007. évi költségvetési koncepció előkészítése. 
 Határidő: 2006. október 
 Felelős: Nagy Zoltán, a Bizottság elnöke 
 
 
7. Almásfüzitői Barnamezős Beruházási Program időarányos végrehajtásának 

ellenőrzése 
Határidő: 2006. június  

 Felelős: Nagy Zoltán, a Bizottság elnöke 
 
 

8. A Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének 
szabályszerű működése ellenőrzése 

Határidő: 2006. június  
 Felelős: Nagy Zoltán, a Bizottság elnöke 
 
 
9. A belső ellenőrzés érvényesülése a Polgármesteri Hivatal munkájában 

Határidő: 2006. június  
 Felelős: Nagy Zoltán, a Bizottság elnöke 
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II. 
 

Komárom Város 2006. évi Belső Ellenőrzési Terve 
 
Ellenőrzendő  
folyamatok 

és szervezeti  
egységek 

 
 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított  
kockázati 
tényezők 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzés  
ütemezése 

 

Erőforrás 
szükségletek 

 
Működési 
kiadások 
tervezése 

Cél: a működési 
kiadások hatékony 
előrejelzése 
Tárgya: a releváns 
tervezési folyamat 
és kontrollok 
mindenegyes 
lépése a végső 
tervszámok 
elfogadásáig 
Terjedelme: az 
egész költségvetési 
terv 
Időszak: 2006. évi 
tervezés 
 
 

Kiadási többlet év közben 
Megalapozatlan kiadási terv 

Rendszerellenőrzés 2006 február 
-március  
Jelentés: 
2006.március  

35 szakértői 
nap 
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2005.évi 
normatív 
állami 
hozzájárulások 
elszámolása 
 
 
 
 
 

Cél: az állami 
támogatások 
szabályszerű 
igénylésének és 
felhasználásának a 
biztosítása   
Tárgya: a 2005.évi 
beszámoló 
keretében 
elszámolt normatív 
állami 
hozzájárulások  
Terjedelme: 
Komárom Város 
Önkormányzata 
Időszak: 2005.év 

Többletigénylés,visszafizetési 
és kamatfizetési kötelezettség 
 
Szabályszerűen igénybe 
vehető források le nem 
igénylése 

Pénzügyi-
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2006 április 
Jelentés: 
2006.május  

42 szakértői 
nap 
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2005. évi 
pénzmaradvány 
elszámolása 

Cél:  a pénzmaradvány megállapítás és 
elszámolás vizsgálata 
Tárgya: a zárszámadást követően 
megállapított pénzmaradvány és annak 
felhasználására tett javaslatok áttekintése 
Terjedelme: az egész beszámoló 
Időszak: 2005 év 
 

Tervezett feladatok 
végrehajtása késik vagy 
elmarad 

Rendszerellenőrzés 2006  június 
Jelentés: 
2006 július  

35 
szakértői 
nap 

Közbeszerzési 
eljárások, 
kapcsolódó 
adatszolgáltatások 

Cél: jogszabályi előírások betartása, 
adatszolgáltatások pontos teljesítése 
Tárgya: közbeszerzési eljárással 
bonyolított (bonyolítandó) beszerzések, 
beruházások, előírt adatszolgáltatások 
Terjedelme: Komárom Város 
Önkormányzata 
Időszak: 2005 év, 2006.I.félév 

 
A beszerzések, beruházások 
nem szabályszerű bonyolítása 
Jogszabályi változások nem 
érvényesítése 
Adatszolgáltatások nem 
teljesítése, ill. nem pontos 
teljesítése 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2006 
szeptember 
Jelentés: 
2006. 
október  
 

28 
szakértői 
nap 
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III. 
 

Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 
2006. évi Belső ellenőrzési terve 

 
Témavizsgálatok: 
 
 

Sorsz. Ellenőrzendő feladat  

(ellenőrzés tárgya) 

Vizsgált 
időszak 

Az ellenőrzés 
végrehajtásának 

ütemezése 

A vizsgálat 
módszere 

Ellenőrzött szervezeti egység 

1. A tárgyi eszközök analitikus 
nyilvántartásának felülvizsgálata, 
kiemelt figyelemmel az üzembe 
helyezési okmányokra 

2005. 2006. I. negyedév* teljeskörű Intézmények: Bana, Bábolna, 
Nagyigmánd Polgármesteri 
Hivatal: Csém, Kisigmánd 

2. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos 
nyilvántartások, leltározási rend 
ellenőrzése, a leltárba vett  
eszközök megléte 

2005. 2006. I-II.. negyedév Teljeskörű, a leltár 
szerinti eszközök 
megléte 
szúrópróbaszerűen 

Intézmények: Komárom 
általános iskolák, Almásfüzitő 
oktatási intézmények, Mocsa 
oktatási intézmények, Ács 
oktatási intézmények  

3. A 2003. évi mérlegbeszámoló 
valódisága, dokumentumokkal 
való alátámasztása, különös 
tekintettel az eszközleltár felvétel 
szabályosságára 

2005. 2006. I. negyedév* szúrópróbaszerű Polgármesteri Hivatal: Bana, 
Bábolna, Csém, Kisigmánd, 
Nagyigmánd 

4. A létszám, csoportszám, oktatói 
létszám az iskolákban, 
létszámgazdálkodás 

2005. 09-12. 
hó 

2006. I. negyedév teljeskörű Iskola, óvoda: Bana, Bábolna, 
Nagyigmánd 
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Sorsz. Ellenőrzendő feladat  

(ellenőrzés tárgya) 

Vizsgált 
időszak 

Az ellenőrzés 
végrehajtásának 

ütemezése 

A vizsgálat 
módszere 

Ellenőrzött szervezeti egység 

5. A dolgozók munkaköri leírásának 
megléte, naprakészsége, 
szabályszerűsége 

2006. 2006. II. negyedév szúrópróbaszerű Intézmények: Bana, Bábolna, 
Nagyigmánd Polgármesteri 
Hivatal: Csém, Kisigmánd 

6. A megbízási szerződések 
megkötésének indokoltsága, 
szabályszerűsége, pénzügyi 
kihatásai 

2005. 07-12. 
hó 

2006. II. negyedév szúrópróbaszerű Polgármesteri Hivatal:Bana, 
Bábolna,Csém, Kisigmánd, 
Nagyigmánd 

Almásfüzitő, Mocsa, Ács 

7. 

 

Gazdasági Hivatal pénzügyi-
gazdasági ellenőrzése 

2004-2005. év 2006. III. negyedév teljeskörű Ács Gamesz 

8. A kötelező és önként vállalt 
feladatok meghatározása. Az 
önként vállalt feladatok hatása a 
kötelező feladatok ellátására 

2006. 2006. III. negyedév teljeskörű Polgármesteri Hivatal: Bana, 
Bábolna, Csém, Kisigmánd, 
Nagyigmánd 

9. A kötelező gazdálkodási 
szabályzatok megléte, a 
megváltozott jogszabályokkal való 
összhangja, a szabályzatok testre 
szabottsága 

2006. évre 
hatályos 

2006. III. negyedév teljeskörű Polgármesteri Hivatal: Bana, 
Bábolna, Csém, Kisigmánd, 
Nagyigmánd 

10. A kötelezettségvállalások 
nyilvántartásának, 
naprakészségének vizsgálata az 
Ámr. előírásaival való összhangja 

2006. I-III. 
negyedév 

2006. IV. negyedév szúrópróbaszerű Polgármesteri Hivatal: Bana, 
Bábolna, Csém, Kisigmánd, 
Nagyigmánd  
Polgármesteri Hivatal: 
Almásfüzitő, Mocsa, Ács 
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Sorsz. Ellenőrzendő feladat  

(ellenőrzés tárgya) 

Vizsgált 
időszak 

Az ellenőrzés 
végrehajtásának 

ütemezése 

A vizsgálat 
módszere 

Ellenőrzött szervezeti egység 

11. Élelmezési tevékenység alakulása, 
analitikus nyilvántartások megléte, 
adattartalma, naprakészsége 

2006. I-III. 
negyedév 

2006. IV. negyedév teljeskörű Iskola, óvoda: Bana, Bábolna, 
Nagyigmánd 

 
*A vizsgálatot a mérlegbeszámoló felügyeleti szervhez történő elküldése előtt kell végrehajtani. 

 
 
Megjegyzés:  
1) Valamennyi témaellenőrzést megelőzi az előírt elemzés elvégzése. 
2) A témavizsgálat módosítható, ez esetben az ellenőrzési feladatok írásban kiegészítésre kerülnek. 
 
 
 
 



 

 
 

IV. 
 

Jegyzői törvényességi vizsgálatok 
 

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL tv. (Ket.) végrehajtása a Polgármesteri Hivatal hatósági 
munkájában 
Határidő: 2006. június 
Felelős: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

 
2. A Ket. végrehajtási szabályainak alkalmazása érvényesülése a Polgármesteri 
Hivatal munkájában 
Határidő: 2006. október, november 
Felelős: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 

                  Közigazgatási és Népjóléti Osztály 
 

1. Az ügygondnok kirendelésének jogszerűsége a (Ket) 2004. évi CXL tv. 
tükrében 

 Határidő: 2006. október 
 Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 
 

2. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
Határidő: 2006. szeptember  

 Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 
 

3. Csendháborítás szabálysértés elkövetési magatartás vizsgálata, a tényállás 
megállapításának problémái 
Határidő: 2006. szeptember 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 

 
4. Időskorúak járadéka 

Határidő:  2006. május 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 

 
5. Távhőszolgáltatási támogatás 

Határidő: 2006. május 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 

 
6. Normatív közgyógyellátási igazolvány kiadása 

Határidő: 2006. április 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 
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-9- 
 

 
                   Okmányiroda 
 

7. Az ügyfélkapu használatának és az elektronikus ügyintézés hatékonyságának 
vizsgálata 
Határidő: 2006. április 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 

 
8. Útlevél ügyintézés vizsgálata 

Határidő: 2006. november 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 
 

9. Vállalkozói igazolványok kiadása 
Határidő: 2006. május 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 

 
10. Gépjárművek első forgalomba helyezésének ellenőrzése 

Határidő: 2006. június 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 
 

11. Marhalevél kiadása 
Határidő: 2006. április 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 
 

12. Életbenléti igazolás valamint az együttélés tényéről és tartamáról szóló 
hatósági bizonyítvány kiadása 
Határidő: 2006. szeptember 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 
 

 
                  Intézmény-felügyeleti ellenőrzések 
 

1. Iskolai tantárgyfelosztások és órarendek ellenőrzése  
Határidő: 2006. szeptember 
Felelős: Thoma Béla tanügy- és intézmény-igazgatási referens  

 
2. Rendezvények, hagyományok ápolásával kapcsolatos dokumentáció 

ellenőrzése az oktatási és kulturális intézményekben  
Határidő: 2006. november 
Felelős: Thoma Béla tanügy- és intézmény-igazgatási referens 

 
3. Tanuló és gyermekbalesetek megelőzését érintő intézkedések vizsgálata 

Határidő:  2006. október 
Felelős: Thoma Béla tanügy- és intézmény-igazgatási referens 

 
 
 

-10- 
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4. Munkaköri leírások ellenőrzése a szociális intézményekben 
Határidő: 2006. május 
Felelős: Dr. Halász Károly osztályvezető 

 
5. Továbbképzési és beiskolázási tervek végrehajtása az egészségügyi és 

sportintézményeknél 
Határidő: 2006. október 
Felelős: Dr. Halász Károly osztályvezető 

 
6. Komárom Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 

működési engedélyei törvényességének vizsgálata 
Határidő: 2006. június  
Felelős: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 

V. 
 

Műszaki-Városfejlesztési Osztály és Körzeti Építéshatósági Csoport  
Felügyeleti vizsgálatai 

 
 
                Városüzemeltetési és Beruházási Csoport 
 

1. Közterület – felbontási engedélyek felülvizsgálata 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Szabóné Kemény Andrea osztályvezető 

               Szabados Edit  műszaki- és kommunális ügyintéző 
 
 

2. Növényvédelmi bírságok kiszabása, és  ellenőrzése 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Szabóné Kemény Andrea osztályvezető 

                  Tóth Bernadett környezetvédelmi ügyintéző  
 
 

3. A városi közműfejlesztések felülvizsgálata 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Szabóné Kemény Andrea osztályvezető 

 
               Körzeti Építéshatósági Csoport: 
 

4. Lakásnyilvántartó könyv szerinti építkezések ellenőrzése 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szabóné Kemény Andrea osztályvezető 

                        Kertész-Molnár Erika vezető építész 
 
 
 

-11- 
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5. Helyi védelem alatt álló épületek állapotfelmérése 

Határidő: folyamatos 
Felelős:    Szabóné Kemény Andrea osztályvezető 

 
6. Bontási engedélyek végrehajtásának ellenőrzése 

Határidő: folyamatos 
Felelős:   Szabóné Kemény Andrea osztályvezető 

      Kertész-Molnár Erika vezető építész 
 

7. Ideiglenes és határozott idejű telepengedélyek kiadásának ellenőrzése 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Szabóné Kemény Andrea osztályvezető 

       Szűcs Hajnalka műszaki ügyintéző 
 

VI. 
 

Közgazdasági- és Pénzügyi Osztály 2005. évi ellenőrzési terve 
 

 
1. Gépjárműadó mentességek felülvizsgálata 

Határidő: 2006. március 
Felelős: Szekeres Józsefné adócsoport vezető 

 
2. Kijelölt adóalanyok iparűzési adóbevallásának egyeztetése, az APEH-től kért 

adatok alapján 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szekeres Józsefné adócsoport vezető 

  
3. A koppánymonostori városrészen az építmények után kivetett idegenforgalmi 

adó ellenőrzése  
Határidő: 2006. szeptember 
Felelős: Szekeres Józsefné adócsoport vezető 

 
               Vagyongazdálkodási csoport 

 
4. Önkormányzati utak felmérése vagyonkataszter szerinti nyilvántartás alapján 

Határidő: június- július hó 
Felelős: Bozi Ágostonné vezető főtanácsos 

 
VII.  

 
Fogyasztóvédelmi ellenőrzések 

 
 

1. Kozmetikai termékek, 100 Ft-os boltok, DM, Rossmann ellenőrzése 
Határidő: I. negyedév 
Felelős:   Kurilla Lajosné fogyasztóvédelmi ellenőr 

      Vödrös Péterné fogyasztóvédelmi ellenőr 
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2. Élelmiszer áruházak ellenőrzése 

Határidő: II. negyedév 
Felelős:   Kurilla Lajosné fogyasztóvédelmi ellenőr 

       Vödrös Péterné fogyasztóvédelmi ellenőr 
 
 

3. Bevásárló központok ellenőrzése (SPAR, Plusz, Penny, Ázsia Center, Tesco, 
Millenium Üzletház, Korona Üzletház, Sztár Udvar, Duna Áruház, Immánuel 
Üzletház)  
Határidő: III. negyedév 

           Felelős:   Kurilla Lajosné fogyasztóvédelmi ellenőr 
     Vödrös Péterné fogyasztóvédelmi ellenőr 
 

4. Szolgáltatások ellenőrzése (kozmetikák, fodrászszalonok) 
Határidő: III. negyedév 
Felelős:   Kurilla Lajosné fogyasztóvédelmi ellenőr 

                Vödrös Péterné fogyasztóvédelmi ellenőr 
 

5. Cukrászdák, pizzériák, melegkonyhás éttermek ellenőrzése 
Határidő: IV. negyedév 
Felelős:   Kurilla Lajosné fogyasztóvédelmi ellenőr 

                Vödrös Péterné fogyasztóvédelmi ellenőr 
 

6. Szolgáltatások ellenőrzése (manikűr, pedikűr, masszázs-szalonok, szoláriumok) 
Határidő: IV. negyedév 
Felelős:   Kurilla Lajosné fogyasztóvédelmi ellenőr 

                Vödrös Péterné fogyasztóvédelmi ellenőr 
 

7. Vendéglátó üzletek osztályba sorolása, fizető vendéglátás, panaszbejelentések 
kivizsgálása 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Kurilla Lajosné fogyasztóvédelmi ellenőr 

        Vödrös Péterné fogyasztóvédelmi ellenőr 
 

8. Nyári időszakban a vendéglátó egységek éjszakai ellenőrzése társhatóságokkal 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Kurilla Lajosné fogyasztóvédelmi ellenőr 

     Vödrös Péterné fogyasztóvédelmi ellenőr 
 

9. Utóellenőrzések (a feltárt hiányosságok pótlásának ellenőrzése) 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Kurilla Lajosné fogyasztóvédelmi ellenőr 

                Vödrös Péterné fogyasztóvédelmi ellenőr 
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VIII. 
 

Közterület-felügyelet 2006. évi Ellenőrzési terve 
 
 

1. Közterületek síkosság-mentesítésének vizsgálata, együttműködés a területeken 
dolgozó alvállalkozókkal, lakók figyelmének felhívása a jogszabályi 
kötelezettségeikre. 
Határidő: 2006. január  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
2. Önkormányzati tulajdonú bérlakások ellenőrzésében való közreműködés. A  

közvilágítási lámpatestek állapotának vizsgálata. 
Határidő: 2006. folyamatos  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
3. Közterületi hulladékgyűjtő edényzet állapotának vizsgálata, új szemetesek 

kihelyezése, az 1100 literes konténerek környékének vizsgálata, a tavaszi 
takarítási munkálatok szervezése, irányítása. Parkok állapotának vizsgálata, a 
lombeltakarítás ellenőrzése. A nemzeti ünnepre a megemlékezések helyeinek 
rendbetétele. 
Határidő: 2006. március  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
 

4. Tavaszi lomtalanítás előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése a szolgáltató 
képviselőjével.  
Határidő: 2006. április  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
5. Komáromi Napok rendezvénysorozatának előkészítése, lebonyolításban való 

fokozott részvétel, közreműködés a közterület rendjének fenntartásában. 
Határidő: 2006. május  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
6. Lakóház építések, felújítások kapcsán az állványozással, építőanyag  tárolásával 

kapcsolatos ideiglenes közterület használati szerződések ellenőrzése. 
Illegális hulladéklerakó területek fokozatos felszámolása, a hulladékszállítással 
kapcsolatos tapasztalatok értékelése, az építkezésekről kikerülő törmelék 
elhelyezésének vizsgálata, a problémák megoldása a szolgáltatóval. 
Határidő: 2006. május  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 
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7. Vendéglátó egységek, üzletek hulladékszállításának ellenőrzése, felkészülés az 
idegenforgalom növekedésére, tájékoztató táblák, utcai szemetesek, padok 
állapotának vizsgálata, megrongálódott berendezések cseréje, javíttatása. 
Határidő: 2006. június  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
 

8. A város idegenforgalmi csomópontjaiban a jelenlét fokozása, a tájékoztatás, 
eligazítás előtérbe helyezésével. Kihelyezett reklámtáblák (mobil, kiszúrt, stb.) 
elhelyezésének vizsgálata, ezzel kapcsolatos engedély nélküli közterület 
használatok megszüntetése. 
Határidő: 2006. július  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
 

9. Komárom Város területén vendéglátó egységek, a zenés szórakozóhelyek 
éjszakai alkalmi ellenőrzései. 
Határidő: 2006. augusztus  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
 

10. Gazmentesítés, parlagfű elleni védekezés ellenőrzése, a virágzás előtti végső 
munkálatok koordinálása.  
Határidő: 2006. szeptember  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
 

11. Őszi lomtalanítási munkák után a közterületi rend és tisztaság visszaállítása. 
Kóborló kutyák szaporodási ciklus előtti begyűjtése, az állattartási szabályok 
következetes végrehajtatása. 
Határidő: 2006. október  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
 

12. Közúti közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, a város parkolási 
szabályainak megszegőivel szembeni hatékony fellépés. A közterület 
használatok ellenőrzése, különös tekintettel a fuvaros rendeletben foglaltakat 
megszegő tehergépjármű vezetőkre. 
Határidő: 2006. november  
Felelős: Bikki Péter Közterület-felügyelet vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. 
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Informatikai ellenőrzések 

 
 

1. Komárom Város hivatalos honlapjának folyamatos frissítése, Képviselő-
testületi határozatok, önkormányzati rendeletek, testületi előterjesztések 
nyilvántartása, folyamatos publikálása 
Határidő: 2006. június  

    Felelős: Musitz Balázs vezető informatikus 
     

2. A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének átvilágítása, úgymint a 
felhasználói programok nyomon követése, vírusirtó szoftver frissítése, CD-
jogtár széleskörű elérhetőségének biztosítása 
Határidő: 2006. október 

    Felelős: Musitz Balázs vezető informatikus 
   

X. 
 

Humánpolitikai ellenőrzések 
 

1. Polgármesteri Hivatal 2005. oktatási tervének megvalósulása 
Határidő: 2006. február 

   Felelős: Nagy Éva humánpolitikai referens 
  

XI.  
 

Munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzések 
 

1. A Polgármesteri Hivatal épülete, irodák, gépek, berendezések, 
villanykapcsolók, elosztók  ellenőrzése tűzvédelmi, érintésvédelmi 
szempontból. 
Határidő: 2006. október 
Felelős: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

                  Haris József tűz- és munkavédelmi előadó 
 

2. Munkavédelmi oktatások ellenőrzése 
Határidő: 2006. október 
Felelős: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

                  Haris József tűz- és munkavédelmi előadó 
 

3. Nemdohányzók védelmére vonatkozó jogszabályok érvényesítése a 
Polgármesteri Hivatalban 
Határidő: 2006. október 
Felelős: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 

                   Haris József tűz- és munkavédelmi előadó 
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XII.  

Tűzoltóság ellenőrzései 
 

Létesítmény neve, címe Ellenőrzés jellege Tervezett hó 
Savcor Komárom Kft Komárom, Ipari park Ált. 02. 
Mezőgazd.Rt Komárom, Igmándi út 38. Ált. 03. 
Ladik és Társa Kft Komárom, Petőfi S.út 91 Utó 03. 
Well Done Bt Komárom, Mártírok ú.92. Utó 03. 
Tesco Áruház Komárom, Bajcsy Zs.út  Ált. 05. 
RR Donnelly Kft Komárom, Puskás T.út 4. Ált. 05. 
Mirae Hungary Kft Komárom, Puskás T.ú.8 Ált. 05. 
Polgármesteri Hivatal Komárom, Ált. 09. 
Idősek Napközi Otthona Komárom, Árpád út 2-4.  Ált. 09. 
Krízis Gondozási Központ, Komárom,Gyár út  Ált. 09. 
Családsegítő Szolgálat Komárom, Jedlik Ányos út  Ált. 09. 
Petőfi Sándor Ált. Iskola Komárom, Szabadság tér 
2. 

Ált. 09. 

Bozsik József Ált.Iskola Komárom, Magtár út 2. Ált. 09. 
Feszty Árpád Ált.Iskola Komárom, Csillag ltp. 16. Ált. 09. 
Dózsa György Ált.Iskola, Komárom, Koppányvezér 
út 59. 

Ált. 09. 

Szent Imre Kat.Iskola Komárom, Bajcsy Zs. út 15. Ált. 09. 
Kultsár István Ügyviteli Szakközépiskola 
Komárom, Klapka Gy. Út 56. 

Ált. 10. 

Jókai Mór Gimnázium Komárom, Táncsics Mihály 
út 32. 

Ált. 10. 

Széchenyi István Közgazgdasági Szakközépiskola 
Komárom, Táncsics Mihály út 75. 

Ált. 10. 

Kempelen Farkas Alapítványi Középiskola 
Komárom, Frigyes ltp.3. 

Ált. 10. 

Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola 
Komárom, Táncsics M. út 73. 

Ált. 10. 

Középfokú Kollégium, Komárom, Laboráns út  Ált. 10. 
Csillag Óvoda Komárom, Csillag ltp.14. Ált. 10. 
Gesztenyés Óvoda Komárom, Igmándi út 38. Ált. 10. 
Kistáltos Óvoda Komárom, Czuczor G.ú.9. Ált. 10. 
Színes Óvoda Komárom, Kossuth L.út 9. Ált. 10. 
Napsugár Óvoda Komárom, Koppányvezér út Ált. 10. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző a határozat megküldéséért 
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14. Napirendi pont: Beszámoló Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás és         
                              munkaszervezete 2005. II. félévi munkájáról, a Társulási Tanács         
                             döntéseiről, azok végrehajtásáról. 

       
      Előadó: Zatykó János polgármester a Társulás elnöke 
                          Dr. Szöllősy Ferenc a munkaszervezet vezetője 
 
       /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja. 
A társulás munkaszervezete vezetője a jegyző úr. A Társulás az üléseit havi rendszerességgel 
tartotta. A Hivatal munkaszervezete a kistérségi koordinációs ülést is szervezi, a 
vidékfejlesztési menedzserrel és a kistérségi megbízottal is kapcsolatot tartanak. 
Véleményezték a területfejlesztési koncepciót, áttekintették a belső ellenőrzési csoport 
munkáját, szó volt a jelzőrendszeres segítségnyújtásról, a kistérségi központi ügyeletről. 
Az Egészségügyi Minisztériumtól 27,5 M Ft-ot nyert a Társulás. Ebben a pályázatban az új 
ügyeleti egység kialakítására, a mentőállomás átalakítására igényeltek támogatást. 
 
Dr. Juhászné Dr. Gordán Ildikó: A 100 M Ft-os, pályázaton nyert összeg milyen arányban 
oszlik el az egészségügyi és egyéb feladatok között a társulás keretén belül? A két elnyert 
ügyeleti gépjármű sorsa mi lesz? A rohammentő mikorra várható? 
Véleménye szerint az ügyelet esetében egy gépjárművel, megkülönböztető jelzés nélkül 
gondot okoz a munkavégzés. A feltett kérdéseire konkrét választ nem kapott. Mi lesz azokkal 
az orvosokkal, akik gyermekgyógyászként nem dolgoztak. Januártól nem tudnak nyilatkozni 
az orvosoknak, hogy ki, miként vesz részt az ügyeletben. 
 
Dr. Halász Károly: 2004. júniusában nyújtott be egy pályázatot a Kistérségi Társulás, melyen 
a beruházásokhoz nyerhettek támogatást. A pályázat feltétele volt, hogy a társulásnak négy 
feladatot kell kötelezően vállalnia. Ezek közül az egyik az ügyelet kistérségi szintű 
megszervezése volt. Mivel a kötelező feladatok között szerepelt az ügyelet is, ezért az orvosi 
ügyelet működtetésével kapcsolatos beruházásokra is lehetőség nyílt. Ezek a beruházások a 
két defibrillátor és két gépjármű beszerzését tették lehetővé. Az egyik gépjárművet jelenleg is 
az ügyelet használja, a másik gépkocsi Bábolnán van. A társulás ülésén döntik el ennek a 
gépkocsinak a sorsát. Lehetőség van arra is, hogy ezt a gépkocsit tartalék gépkocsiként 
használják. Amikor a kistérségi társulás döntést hozott az ügyelet kérdésében, akkor 
meghallgatta a győri szolgáltató képviselőit is. A győri szolgáltató 8 éve működteti a Győr 
környéki falvakban az ügyeletet. Ez a szolgáltató jó színvonalon, megbízhatóan végzik 
munkáját. Győrben a két orvos közül az egyik állandóan az ügyeleten tartózkodik, hiszen így 
tudja fogadni a megjelenő betegeket. Ha a 80 ezer főt ellátó körzetben ezt meg lehet oldani, 
akkor a komáromi 40 ezer fős körzetben is meg lehet oldani.  
A szolgáltató és a kistérségi társulás vezetése a megyei rendőr-főkapitányságot megkereste a 
megkülönböztető jelzés alkalmazása ügyében. Január hónapban várhatóan már 
megkülönböztető jelzéssel közlekedik a gépkocsi. 
 
Dr. Juhászné Dr. Gordán Ildikó: Nem szabad elfelejteni, hogy az Ipari Parkban mennyi ember 
dolgozik. Nagyigmánd és Komárom távolságát vegyék figyelembe. Valaki lemérte a kiinduló 
pont és legtávolabbi pontot. Kéri, hogy a társulás a másik gépkocsihoz is ragaszkodjon. Meg 
kell vizsgálni a gyermek szakszolgálat esetleges készenlétét.  
 
Zatykó János: A kistérség úgy dolgozik, hogy ha a 9 önkormányzat a döntését meghozza. 
Miután az ácsi és a bábolnai testületi ülés határozata rendelkezésre állt, a döntést meghozták. 
Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen, 4 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
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248/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
A Képviselő-testület a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete II. félévi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Zatykó János polgármester 

 
 
15. Napirendi pont:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két  

                                      ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról,   
                                      intézkedésekről, az önkormányzati beruházások állásáról, az   
                                      önkormányzat likviditási helyzetéről, az önkormányzati  
                                      bizottságok munkájáról, döntéseiről. 

 
                     Előadó: Zatykó János polgármester     
 
    /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztés alapján a Polgármesteri Hivatal kéri a Képviselő-testület 
döntését arra vonatkozóan, hogy a Komárom, Mártírok u. 14. sz. alatti ingatlan 
meghirdetésére ismételten kerüljön sor. 
 
Győri István: Javasolja, hogy ugyanazon feltételekkel hirdessék meg az ingatlant, mint 
korábban. 
 
- A Képviselő-testület az ingatlan meghirdetésével 12 igen szavazattal egyetért. 
 
Dr. Szeidl Bernadett: A Képviselő-testület ülését megelőzően kaptak arról tájékoztatást, hogy 
a temetőben, a vállalkozó tulajdonában álló néhány négyzetméternyi területet sikerült 
visszavásárolni, a szerződést aláírták. A Saxum Kft. a területet rendbeteszi. 
 
Nagy Zoltán: A Máltai Szeretetszolgálat kisbusza működését az önkormányzat is támogatja. 
Kéri, hogy a kisbuszon tüntessék fel az Önkormányzat nevét is. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület az előterjesztésről. 
 
- A Képviselő-testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja.   
 
249/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
 1. A Képviselőtestület a Komárom Mártírok út 14. szám alatti  – a komáromi 

530/2/A/33 hrsz,  és hozzá tartozó 530/2/A/35 hrsz-ú – ingatlant elsősorban 
pénzintézeti tevékenységet végezni kívánó vállalkozók részére  licit útján  
ismételten értékesítésre meghirdeti. 

       A licit  induló ára 49.500.000 Ft. +ÁFA. 
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       Amennyiben a vevő nem pénzintézeti tevékenységre kívánja hasznosítani az 

ingatlant, úgy az önkormányzat az ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi 
szerződésben visszavásárlási jogot kíván kikötni. Ezt a kitételt a licit során 
közölni, és a  szerződésben érvényesíteni kell.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Zatykó János polgármester 

                     Bozi Ágostonné vezető főtanácsos 
 

2. A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, intézkedésekről, az 
önkormányzati beruházások állásáról, az önkormányzati bizottságok munkájáról, 
döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zatykó János polgármester 

 
 
 
16. E g y e b e k. 
 
a/  Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. kérelme közterületi járda igénybevételére. 
      
    Előadó: Zatykó János polgármester       
                  Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
    /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: A Műszaki és Pénzügyi Bizottság véleménye a kiegészítő anyagban szerepel. 
 
Kertész-Molnár Erika: A Műszaki Bizottság ülésén elmondták, hogy a kérés a bank részéről is 
felmerült, a lehetőséggel már a tervezők is foglalkoznak. A kérelmet ismételten Tervtanács 
elé kell terjeszteni. Javasolja, hogy amikor a Tervtanács elé terjesztett javaslat jóváhagyásra 
kerülhet és nem lesz szükség az előlépcsőre, akkor a határozat ne kerüljön végrehajtásra. 
 
Zatykó János: Kéri, hogy a Képviselő-testült az egyszeri 100.000 Ft-os térítési díjat fogadja 
el.  
 
Dr. Molnár Attila: Miért nem várják meg a Tervtanács döntését. Bérbeadáskor egyszeri díjat 
nem tudnak kérni. A megoldást jobban át kell gondolni. 
 
Győri István: A Tervtanács csak ajánlást tehet, a döntést a Képviselő-testület hozza meg. A 
Műszaki Bizottság mindkét megoldást hajlandó támogatni. A belső lépcső lenne a 
legmegfelelőbb megoldás. Az egyszeri bérleti díjat javasolja jóvá hagyni. Az összeg mellett 
50 évet szerepeltethetnének.  
 
Zatykó János: Egy város életében meghatározó, hogy milyen pénzintézetek vannak. Szeretné, 
ha a városban a jó nevű pénzintézetek száma gyarapodna. 
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Bagó Iván: A Tervtanács vizsgálta, hogy az épület műemlék jellegű? Az átalakítás a műemlék 
jelleget nem zavarja? 
 
Kertész-Molnár Erika: Az előző tanulmányterv azért került a Tervtanács elé, mert az épület 
helyi védelem alatt áll. Az előzetes tervhez képest a szakmai javaslatok alapján sok minden 
átdolgozásra is került. A jelenlegi előterjesztésben szereplő anyag a véleményezés után 
készült. 
 
Dr. Lengyel Jenő: A Tervtanács a javaslatot elfogadta. Erre az „elfogadott állapotra” kell 
döntést hozni. 
 
Zatykó János: Javasolja, hogy a határozati javaslatban közterületi járda igénybevételéért 50 
évre 100 E Ft + ÁFA összegű bérleti díjat határozzanak meg. 
 
- A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
 
250/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

A Képviselő-testület a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. részére a Kft. Komárom, 
Igmándi u. 3. szám alatti,- helyi védelem alatt álló épületegyüttese előtti,- a komáromi 
1552/2. helyrajzi számon felvett, önkormányzati tulajdonú, közterületi járdaszakasz 13 
m2-nyi részét 50 évre, 100.000 Ft + ÁFA egyszeri ellenérték fejében a Kft. 
rendelkezésére bocsátja az épületrészben bankfiók kialakítását lehetővé tévő, a nyomda 
épület déli homlokzatához kapcsolódó, fennállását tekintve ideiglenes jellegű, a 
bankfiók gyalogos és akadálymentes megközelítését szolgáló előlépcső megépítése 
céljára. Amennyiben az engedélyezett határidőn belül (50 év) az épületrész jelzett 
rendeltetése (bankfiók) megszűnik, vagy azt nem lakossági érdeket szolgáló más 
közérdekű használati mód váltaná fel,- a területhasználati engedély is hatályát veszti és a 
közterületet eredeti állapotban kell helyreállítani.  
A tervezett kialakítás a nyomdaépület építészeti értékét nem ronthatja és meg kell 
felelnie az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997.(XII.20.) Korm. számú rendelet (OTÉK) 39. §. (2), valamint 40. §. (1) a., 
pontjában, 40. §. (4) és 41. §. (2) és (3) bekezdésében előírt követelményeknek. A 
kialakítás módozatát illetően a Komárom Városi Önkormányzati Tervtanács véleményét 
figyelembe kell venni.  
A testület felkéri az Ügyrendi Bizottság Elnökét, valamint Komárom Város Címzetes 
Főjegyzőjét, hogy fenti feltételeket rögzítő és a jelzett cél megvalósulását leginkább 
szolgáló szerződési mód (bérleti szerződés, közterület használati szerződés, hatósági 
szerződés) kiválasztásával a jogügyletet Polgármesteri aláírásra készítse elő. A jogügylet 
az Önkormányzat tulajdonjogát nem érintheti.  

 
Határidő: a jogügylet megkötésére 2005. december 30. 
Felelős:    Zatykó János polgármester 

                       Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
           Dr. Molnár Attila, az Ügyrendi Bizottság Elnöke  

 
 
 
 
 
 



 

 

49 

 
b/ Palatinus Polgári Társulás támogatási kérelme. 
 
    Előadó: Zatykó János polgármester  
 
     /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 1. pontját elfogadásra ajánlja. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontját 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
251/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
Komárom Város  Képviselő-testülete a Palatinus Polgári Társulás kérelmét nem    
nem kívánja támogatni. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Zatykó János polgármester 

 
    
 
c/ Komárom, Szabadság utca folytatásának kiszélesítése.  
    
    Előadó: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
    /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság. A bizottságok a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlják. Tájékoztatja a Képviselő-testületet az 
előterjesztésről. 
Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
 
252/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
A Képviselő-testület egyetért Komárom, Szabadság utca folytatásának kialakítása 
érdekében út céljára területek megvételével, az alábbiak szerint: 
 
- a komáromi 0300/1 hrsz-ú gyep (legelő) területéből  356m2-t, mely Gucsi Végh 
László Komárom, Kossuth utca  25. szám alatti lakos tulajdona, - 60.755 Ft 
vételáron. 
 
- a komáromi 0302/1 hrsz-ú szántó  területéből   616m2-t , és a 0302/2 hrsz-ú gyep 
(legelő) területéből  197m2 –t , mely Csuport Lajos Komárom, Orgona utca 6. 
szám alatti lakos tulajdona, 34.155 Ft, illetve 86.208 Ft vételár mellett. 
 
- a komáromi 0305 hrsz. gyep (legelő ) területéből 163m2-t ,mely  Ötvös Andrásné   
Komárom, Toldi utca 15. szám alatti tulajdona, - 28.153 Ft vételárért. 
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- a komáromi 0307 hrsz. szántó területéből 3111m2-t, mely néhai Korn József 
örökösei, Korn Edina Komárom Sport utca 31. szám és Korn Anikó Komárom,  
Eötvös utca 13. szám alatti lakosok tulajdona, - 447.845 Ft vételár elfogadásával. 
 
A térképészeti munka, és a termelésből való kivonás költsége Komárom Város 
Önkormányzatát  terheli. A területek vételi árát, valamint a művelési ágból történő 
kivonás költségeit mintegy 150.000 Ft-ot a Képviselő-testület a 2006. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
 

Határidő: a telekhatár-rendezés jogerőre emelkedése után 30 nap 
Felelős:    Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
     Bozi Ágostonné vezető tanácsos 

 
 
d/ Tájékoztató az iskolatej programról.        
     
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
    /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra 
ajánlja. 
 
Potháczky Mária: A város továbbra is támogatja az iskolatej programot. A tavalyi tanév 
második felében ugyanez a cég volt az iskolatej beszállítója. Nagyon sok problémájuk volt 
ekkor. Örömmel tapasztalták, hogy a cég nagyon sok mindenen változtatott. 
Együttműködésük zökkenőmentes. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
253/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
1. A Képviselő-testület a 2005. évi iskolatej programról szóló beszámolót elfogadja. 
2. Komárom Város Önkormányzata 2006. évben továbbra is részt kíván venni az 

iskolatej programban.  
3. A Képviselő-testület minden igénylő általános iskolai tanuló (1150 fő) részére juttat 

iskolatejet, az ehhez szükséges 5.100.000,- Ft összeget a 2006. évi költségvetésében 
biztosítja. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy bonyolítsa le a 
közbeszerzési eljárást, kösse meg a szükséges szerződést a szállítóval, intézkedjen a 
támogatási kérelem megküldéséről és intézkedjék a támogatási összegek 
visszaigényléséről. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Zatykó János polgármester 
               Thoma Béla referens 
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e/ Tájékoztató a diák autóbuszbérletek 2005. éves támogatásáról.   
     
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
    /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság. 
 
Potháczky Mária: Az előterjesztésben szereplő táblázat mutatja, hogy a Képviselő-testület jól 
döntött akkor, amikor a diákok bérlet vásárlását támogatta. Véleménye szerint a sikeres akciót 
tovább kell folytatni. 
 
Győri István: A Pénzügyi Bizottság ülésén a határozati javaslatban 5 M Ft-ot javasoltak 
szerepeltetni.  
 
Nagy Péter: Az előterjesztésben szerepel a Pannon Kincstár Tanoda. Milyen intézményről van 
szó? 
 
Dr. Szeidl Bernadett: A Pannon Kincstár Tanoda egy alapítványi középiskola, 2 éve működik 
Komáromban. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról – figyelemmel a 
kiegészítő anyagban szereplő szövegre. A támogatás összege helyesen 5 M Ft. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
254/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
1. A Képviselő-testület a diák autóbuszbérletek 2005. évi támogatásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület 2006. évben az általános és középiskolás diákok havi 

autóbusz bérletéhez támogatásként 300 Ft-ot biztosít tanulónként, az ehhez 
szükséges összeget, 5 M Ft-ot a 2006. évi Költségvetésben biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Zatykó János polgármester 
                Dr. Halász Károly osztályvezető 

 
 
f/  Szociális intézmények létszám igénye.  
      
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
    /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és az Egészségügyi Bizottság. A 
kiegészítő anyagban a bizottságok módosító javaslata szerepel. 
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Nagy Zoltán: Az előterjesztés 2. oldalán szerepel, hogy az intézmény jogszerű működéséhez 
szükség van 1 fő gazdasági ügyintéző beállítására, mivel a pénzbeszedést a gondozónők nem 
végezhetik. Intézményvezető asszony elmondta, hogy a pénzbeszedésen túl adminisztratív 
feladataik is vannak. Ha a 300 gondozott pénzbeszedésére vesznek fel egy embert, az nagyon 
drága. Véleménye szerint beszedési megbízással, vagy csekkel is be tudják szedni a pénzt.  
 
Nagy Péter: A kiegészítésben szerepel, hogy Koppánymonostoron és Szőnyben megszüntetik 
az Idősek Klubját. Felvetették az ellenőrzés során, hogy nagyon kevesen étkeznek, nincsenek 
megfelelő eszközök, nincs kulturális vezető. Koppánymonostor 3 km hosszú, nem várható el, 
hogy az idős emberek bejárjanak az ebédjüket.  
 
Dr. Várnai Tibor: Az Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Véleményük 
szerint a monostori és a szőnyi idősek klubja időszakosan nincs kihasználva. Miniumum 10 
főnek kell a foglalkoztatást igénybe venni. A Közigazgatási Hivatal a jelenlegi ellátottság 
mellett a működési engedélyt nem hosszabbítja meg. Az idősek busszal bejárhatnak a 
komáromi idősek klubjába, az ebédet azonban részükre kiszállítják. 
A Közigazgatási Hivatal jelezte, hogy a Kelemen L. utcai központban külön ügyintéző 
státusznak kellene lennie. Az Egészségügyi Bizottság javasolta, hogy a két klubot szüntessék 
meg, a két munkaerőt a központba csoportosítsák át.  
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a  két fő családsegítői státuszt szintén kötelező 
jelleggel kell biztosítani. 
 
Nagy Péter: Nem lehet elvárni egy 80 éves embertől, hogy a klubot autóbusszal látogassa.  
 
Dr. Halász Károly: Senki nem várja el az idősektől, hogy a klubba bejárjanak, ezért szeretnék 
megszüntetni. A komáromi klub létszáma 15 fős. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontjáról – 
figyelembe véve a kiegészítő anyagban leírtakat. 
 
- A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
 
Zatykó János: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a határozati javaslat 2. pontját 
elfogadásra ajánlotta. 
 
Dr. Lengyel Jenő: Javasolja, hogy a gazdasági ügyintézőről külön szavazzanak. 
 
Zatykó János: Kérdése, a Képviselő-testület 1 fő szociális segítő státusszal növelni kívánja-e a 
Területi és Krízis Gondozási Központ szakmai létszámát 2005. december 27-től? 
 
- A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
Zatykó János: Kérdése, a Képviselő-testülte 1 fő gazdasági ügyintéző státusszal növelni 
kívánja-e a Területi és Krízis Gondozási Központ szakmai létszámát? 
 
- A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 4 nem, 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot – 
minőségi többség hiányában – nem támogatja. 
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Bihari Gyuláné: Kéri, tájékoztassa jegyző úr a számviteli törvényről a Képviselő-testületet. A 
számviteli törvény előírja a gazdasági ügyintéző alkalmazását. Gazdasági ügyintéző nélkül a 
feladatot nem vállalja. 
 
Dr. Lengyel Jenő: Az Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatalának kell megoldania 
ezt a kérdést. 
 
Bagó Iván: Kéri, jegyző úr nyilatkozzon ebben a kérdésben. 
 
Dr. Szöllősy Ferenc: Az intézmény a gyakorlatban olyan gondozónővel oldja meg ezt a 
problémát, akinek nincs gazdasági végzettsége. Ez szabálytalan. A Pénzügyi Bizottság elnöke 
azért nem találta szükségesnek, önálló gazdasági ügyintéző foglalkoztatását, mert az 
intézménynek más lehetősége is van, hogy a problémát megoldja. Az Önkormányzati 
Intézmények Gazdasági Hivatala saját létszámával köteles ellátni ezt a feladatot, vagy 
megbízási szerződést köthetnek a feladat ellátására. 
 
Dr. Molnár Attila: Kéri, hogy a szavazást ismételjék meg ebben a kérdésben. 
 
Nagy Péter: A szociális terület részben önálló intézményként működik, ahol önálló 
ügyintézővel kell rendelkezni. Véleménye szerint kell a gazdasági vezető. 
 
Dr. Lengyel Jenő: Az intézmény részben önálló. Az előző ülésen 0,5 fővel növelték a 
Gazdasági Hivatal létszámát. A pénz beszedése megéri-e, hogy 2 M Ft-ot igénylő státuszt 
hozzanak létre. A pénzbeszedést számtalan módon lehet megoldani. Vizsgálják meg, milyen 
módszerek vannak a pénzbeszedésre. 
 
Dr. Juhászné Dr. Gordán Ildikó: Az önkormányzati törvény alapján az önkormányzat törvénytelen 
határozatot nem hozhat. Sajnálatos dolog, hogy egy képviselőnek kell felhívnia figyelmet erre a 
dologra. Nagyon sok beruházás meghaladja a költségeket, plusz pénzt fizetnek ki. Véleménye szerint a 
törvényeknek megfelelő döntést kell hozni, ellenkező esetben a Közigazgatási Hivatalhoz fordulnak. 
 
Győri István: Mielőtt ilyen kijelentéseket tesznek, vizsgálják meg milyen előírások vonatkoznak 
ezekre a dolgokra.  
Az összeg beszedését úgy kell elvégezni, hogy az a törvényi előírásoknak megfeleljen. A törvény 
sehol sem mondja ki, hogy ezt a feladatot önálló pénztárossal kell ellátni. Az is felelősségük, hogy a 
költségvetés keretein belül olyan megoldásokat keressenek, melyek törvényesek és 
költségtakarékosak. A Gazdasági Hivatalnak meg kellene vizsgálni a pénzbeszedési rendszert. A 
következő testületi ülésre terjesszék elő ezt a javaslatot. Havi egy napos munkáért nem célszerű egy 
személyt alkalmazni. Ha szükséges az egy személy, akkor ezt a Gazdasági Hivatalon belül kell 
megtenni. Több intézménnyel együtt kell megvizsgálni, hogy törvényesen hogyan lehet ezt a feladatot 
ellátni. Erről januárban tárgyalhatna a Képviselő-testület. 
 
Zatykó János: Kérdése, a Képviselő-testület a feltett kérdésről kíván-e új szavazást, mivel Dr. 
Molnár képviselő úr ezt javasolta. 
 
- A Képviselő-testület a kérdésről 5 igen, 8 tartózkodás szavazattal nem kíván újra szavazni. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület arról, hogy a gazdasági ügyintézői 
feladatok ellátása kérdésében az Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala saját 
hatáskörében intézkedjen és tegyen javaslatot, melyről a Testület januári ülését tájékoztassa. 
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- A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Szöllősy Ferenc: A Képviselő-testület előző határozata nem volt törvénysértő. A 
Képviselő-testület dönthet arról, hogy nem kíván biztosítani a részben önálló intézményben 
külön gazdasági ügyintézői státust, de a feladatot így az Önkormányzati Intézmények 
Gazdasági Hivatala köteles megoldani. 
 
Zatykó János: Ismerteti a határozati javaslat 3. pontját. Kéri, szavazzon a Képviselő-testület. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslat 3. pontját 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
Zatykó János: Ismerteti a határozati javaslat 4. pontját. Kéri, szavazzon a Képviselő-testület. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslat 4. pontját 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
Zatykó János: Az Egészségügyi és Szociális bizottság 5. számú határozati javaslatát ismerteti, 
mely a kiegészítő anyagban található. 
 
- A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
255/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
1. A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai létszámát 

2 fő családgondozói státusszal (felsőfokú végzettségű személlyel) növeli 2005. 
december 27-től.  

2. A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új feladata 
ellátásához szükséges helyiségeket a Közösségi Házban jelöli ki, melyet  
térítésmentesen kell  biztosítani. 

 
Határidő:  2006. január 1. 
Felelős:    Zatykó János polgármester 
                Dr. Halász Károly osztályvezető 
         Gábor Klára intézményvezető 

 
3. A Képviselő-testület 1 fő szociális segítő (középfokú) státusszal növeli a Területi 

és Krízis Gondozási Központ szakmai létszámát 2005. december 27-től. A 
gazdasági ügyintézői feladatok ellátása törvényes biztosítása érdekében az 
Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala haladéktalanul tegyen 
intézkedéseket, melyről a Képviselő-testület 2006. januári ülésén adjon 
tájékoztatást.  

 
    Határidő: a 2006. január 27-i Képviselő-testületi ülés  
    Felelős:   Zatykó János polgármester  
                    Dákai József hivatalvezető 
                    Bihari Gyuláné intézményvezető 
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4. A Képviselő-testület a szociális intézményekben megbízási szerződés alapján 

foglalkoztatott pszichiáter óraszámát heti 4 órával növeli az Idősek Otthonában és 
heti 2 órával növeli a Gondozási Központban 2006. január 1-jétől. 

 
    Határidő: 2006. január 1. 
    Felelős:    Dr. Halász Károly osztályvezető 

 
5. A Képviselő-testület a fenti döntéseihez szükséges pénzügyi fedezetet a 2006. évi 

költségvetésében biztosítja. 
 

    Határidő: 2006. január 1. 
    Felelős:    Zatykó János polgármester 

                                           Dr. Halász Károly osztályvezető 
 
 6. Komárom Város Önkormányzata 2006. január 1-től megszünteti a 

koppánymonostori és a szőnyi Idősek Klubját. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy a Területi és Krízis Gondozási Központ alapító okiratát 
ennek megfelelően módosítsa és döntéséről értesítse a működést engedélyező szervet. 
Az intézmény végleges működési engedélye kiadásához szükséges további 
létszámigényt – 2 státuszt - intézményen belüli átszervezéssel oldja meg. 

 
  Határidő: 2006. január 1. 
  Felelős:   Zatykó János polgármester 
       Dr. Halász Károly osztályvezető 
 

 
 
 
g/ Pedagógiai Szakszolgálati intézményegység létrehozása.    
     
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
    /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási Bizottság. A kiegészítő anyagban a 
határozati javaslat szerepel. 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nincs. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
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256/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       
 

1. A Képviselő-testület 2006. január 1-től pedagógiai szakszolgálati intézményegységet 
hoz létre a Gesztenyés Óvodában.  

2. Az intézményegység működéséhez szükséges 4 státuszt az alábbiak szerint biztosítja: 
egyet a Gesztenyés Óvodában jelenleg is működő szakember alkalmazásával, egyet a 
Kistáltos Óvodából történő áthelyezéssel, kettőt az Önkormányzati Intézmények 
Gazdasági Hivatalából történő áthelyezéssel. 

3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett intézmények alapító okiratait a 2. 
pontban foglaltaknak megfelelően módosítsa.  

4. Felkéri a Gesztenyés Óvoda vezetőjét, hogy az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát a fentieknek megfelelően módosítsa és azt 2006. márciusában terjessze az 
Oktatási Bizottság elé. 

5. Felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy a szükséges munkáltatói lépéseket 
tegyék meg. 

6. Felhatalmazza a Gesztenyés Óvoda vezetőjét, hogy a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására kössön megállapodást a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi 
Társulással, olyan feltétellel, hogy a feladat szervezését az óvoda vállalja, a 4 fő 
közalkalmazott bérét a társulás fizeti. 

 
Határidő: azonnal, ill. 2006. január 1. 
Felelős:    Zatykó János polgármester 
                Dr. Halász Károly osztályvezető 

 
 
 
h/ Egészségügyi Alapellátási Szolgálat Alapító okiratának módosítása.   
     
    Előadó: Zatykó János polgármester 
 
     /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
 
Zatykó János: Az előterjesztést az Ügyrendi és az Egészségügyi Bizottság tárgyalta, 
véleményét a kiegészítő anyag tartalmazza. 
 
Dr. Juhászné Dr. Gordán Ildikó: Kéri, hogy az alapító okiratban tüntessék fel Komárom-
Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás helyét jelöljék meg. A saját feladatellátást szolgáló 
vagyonnál szerepel a Tóth L. utcai rendelő. Itt két rendelés folyik, valamint az ügyelet. Dr. 
Kovássy László rendelője nem tartozik ehhez a vagyoni körhöz. Meg kell jelölni, hogy az 1. 
és 3. háziorvosi körzet, valamint az ügyeleti rendelő tartozik ide. Saját feladatellátást szolgáló 
vagyon Komárom, Tóth L. u. 3. Itt van a 3 rendelő. Ebből adták tovább az 1-es rendelőt, ez 
tehát átadott vagyonként kell, hogy szerepeljen. 
 
Dr. Halász Károly: A vagyonhasznosítási szerződés szerint egy telephelynek minősül, nem 
feltétlenül fontos külön venni az alapító okiratban. A működési területre vonatkozóan nem 
követnek el jogszerűtlenséget, ha a javaslatnak megfelelően határozzák meg a működési 
területet. Az önkormányzat saját dolgát könnyíti meg, mert ha a települések bármelyike 
bejelenti, hogy nem kíván részt venni ebben a feladatban, akkor nem kell az alapító okirat 
módosítását újra tárgyalni. 
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Dr. Juhászné Dr. Gordán Ildikó: Ha bárki kilép, akkor a működési engedélyt és az alapító 
okiratot módosítani kell. A Kistérségi Társulás helyiségeinek szerepelnie kell az alapító 
okiratban. Tisztázott viszonyokat kell teremteni.  
 
 
 
 
Dr. Tomisa Béla: Elsődlegesnek továbbra is az ÁNTSZ működési engedélye. Nem tartja 
ésszerűnek a kistérségi települések felsorolását, mivel a központi ügyelet a felsoroltakon 
kívüli településeket is ellát.  
A Tóth L. utcai ingatlant nem osztották meg. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodás, 2 nem szavazattal a határozati javaslatot 
elfogadja. 
 
257/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
A Képviselő-testület az Egészségügyi Alapellátási Szolgálat alapító okiratát a 
melléklet szerint jóváhagyja. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Zatykó János polgármester 
                Dr. Halász Károly osztályvezető 
                Dr. Tomisa Béla osztályvezető 

 
 
i/  A koppánymonostori fogászati rendelés indítása lehetősége.    
     
    Előadó: Zatykó János polgármester 
                 Dr. Tomisa Béla orvos-igazgató 
 
    /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Egészségügyi és a Pénzügyi Bizottság. A 
bizottságok a határozati javaslatot elfogadásra ajánlják. 
 
Nagy Péter: Megköszöni Dr. Tomisa Béla és Dr. Szekeres György korrekt válaszait. Ha 
januárban a kérdésre visszatérnek, várhatóan már döntés születik. Nem megfelelő, hogy 
fogászati rendelésre a város másik végébe kell járnia a monostori lakosságnak. Mellőzni kell a 
gazdaságosságot, a statisztikát ebben a kérdésben. Amikor az orvosi rendelő megnyílt, szó 
volt arról, hogy fogászati rendelőt is nyitnak és az ipari parki dolgozók is oda fognak járni. 
Szerették volna, ha heti egy alkalommal lesz fogászat. El tudja fogadni, hogy januárban 
térjenek vissza a kérdésre.  
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
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- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
258/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
A Képviselő-testület a koppánymonostori városrészben kialakítandó fogászati 
rendelés kérdésében a 2006. évi költségvetés elfogadása előtt, a 2006. januári  
ülésén kíván dönteni. A kérdést további egyeztetésre visszaadja az Egészségügyi 
Alapellátási Szolgálatnak   ill. a Polgármesteri Hivatalnak.  
 
 

Határidő: azonnal, ill. 2006. január 27. 
Felelős: Zatykó János polgármester 
             Dr. Halász Károly osztályvezető 
             Dr. Tomisa Béla orvos-igazgató 

 
 
 
j/ Közösségi szabadidős szálláshelyek fejlesztésének támogatása – pályázat.  
    
   Előadó: Zatykó János polgármester 
 
   /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést megtárgyalta a Sport, a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság. A 
bizottságok a határozati javaslatot elfogadásra ajánlják, figyelembe véve a kiegészítő 
anyagban leírtakat. 
Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
 259/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
 

1. Komárom Város Önkormányzata a Koppánymonostori Ifjúsági Tábor 
infrastrukturális és higiénés körülményeinek javítása céljából pályázatot kíván 
benyújtani a közösségi, szabadidős szálláshelyek fejlesztésének támogatása 
IFJ-SZ-05-A/B pályázatra.  
 
2. A képviselő-testület az 1-es pontban meghatározott pályázathoz szükséges 
önrészt a 2005.évi költségvetésében szereplő „pályázati alap” terhére maximum 
4.300.288,- Ft erejéig biztosítja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős:    Zatykó János polgármester 
                Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
                Dr. Halász Károly osztályvezető 

 
 
 
 
k/  Együttműködési megállapodás Almásfüzitővel a Gyermekjóléti alapellátási feladatok    
     közös ellátására.          
        
     Előadó: Zatykó János polgármester 
 
     /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Egészségügyi és Szociális Bizottság. A bizottság 
véleményét a kiegészítő anyag tartalmazza. 
 
Dr. Molnár Attila: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát megnövelik, a bért az 
Almásfüzitői Önkormányzat fizeti. Szerencsés lenne, ha a szakmai irányítást ez az intézmény 
látná el. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
260/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
1. Komárom Város Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátási feladatainak 

közös ellátására a melléklet szerinti megállapodást köti Almásfüzitő Község 
Önkormányzatával. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy az intézmény alapító okiratában a 
működési területet az 1. pont szerint módosítsa és jelezze a módosítást a 
működést engedélyező szervnek. 

4. Az Önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát 
 2006. január 1-jétől 0,5 fővel növeli. Az Almásfüzitővel megkötött 
megállapodás alapján az álláshely bérét Almásfüzitő önkormányzata 
finanszírozza. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Zatykó János polgármester 
                Dr. Halász Károly osztályvezető 

 
 
l/ Selye János Kórház címzett támogatásával kapcsolatos feladatok előkészítése. 
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   Előadó: Zatykó János polgármester 
 
    /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
 
 
 
 
 
Zatykó János: Az előterjesztést az Egészségügyi és a Pénzügyi Bizottság. A bizottságok a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.  
Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nincs. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 

- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja.   
261/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
A Képviselő-testület a Selye János Kórház központi labor építésével kapcsolatos 
előkészítő munkákhoz 7.200 E Ft-ot (+ Áfa) biztosít tisztaruha-szennyesruha 
tároló kialakítására a 2005. évi pályázati alap terhére. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Zatykó János polgármester 
                Dr. Halász Károly osztályvezető 

-       
 
m/  Kistérségi adminisztrátori álláshely. 
      
      Előadó: Zatykó János polgármester        
 
      /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: A Többcélú Kistérségi Társulás az első egy évben munkatapasztalatos 
adminisztrátort alkalmazott. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a státuszt továbbra is biztosítsa, 
a Társulás a bért finanszírozza. 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nincs. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
262/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
1. A Képviselő-testület a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete 
feladatainak ellátásához 1 fő státuszt biztosít a Komárom-Bábolna Többcélú 
Kistérségi Társulással a társulás munkaszervezeti feladatai ellátására kötött 
külön megállapodás alapján. 
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2. Az álláshely bérét a többcélú kistérségi társulás biztosítja az 52/2005 (X.11.) 
számú határozata alapján. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Zatykó János polgármester 

 
 
 
 n/  Közösségi Ház akadálymentesítési munkáinál felmerült kivitelezési problémák. 
       
      Előadó: Zatykó János polgármester        
                   Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
       /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság.  
 
Szabóné Kemény Andrea: A Műszaki és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatta, hogy a tervező 
nem gondolt bele abba, hogy az intézmény liftjének az energia megtáplálása mit igényel. A 
jelenleg az épületet ellátó energiahálózat a lift kialakítását nem bírja el. A Bizottságok kérték, 
hogy vizsgálják meg a Képviselő-testület üléséig, hogy ez milyen költséggel járna. E-ON Rt. 
általi energiabővítésre van szükség, valamint egy nagyobb szekrényt, bővebb energiakiépítést 
kell biztosítani az épületben. Az E-ON Rt. árajánlata a csatlakozásra 252 E Ft + ÁFA, a 
kivitelező árajánlata három fázisú áramváltós mérőhely kialakításra 1.230.000 Ft + ÁFA, 
összesen – a korábbi anyagban leadottakat is figyelembe véve -, a kivitelezés befejezéséhez 
szükséges többletköltség 6.780 E Ft (bruttó). 
 
Nagy Péter: A lift kialakításához háromszor bontották vissza a falat, befalazták a 
telefonzsinórt, befalazták a kábeltévé acélzsinórját a falban. Szokássá válik, hogy a beruházási 
terveket nem tudják elkészíteni pontosan. Szeretné egyszer látni a felelősöket. A Képviselő-
testület szavaz ezekről a pénzekről, joga van tudni, hogy ki a felelős a rossz tervekért. A 
tervező miért nem tervezte be a kábeleket? Következő lépcső az lesz, hogy az egész 
Közösségi Ház áramellátása a szabványoknak nem felel meg, így újra kell a vezetékeket 
kiépíteni. A betáplálás a közösségi házba bevitt, már nem szabványszerű kábelekről történik. 
 
Szabóné Kemény Andrea: Az előkészítő munkát nem a Műszaki Osztály végezte. A munkát 
úgy kapták, hogy a tervek műszaki engedéllyel ellátottak voltak. 
 
Nagy Péter: Senki nem mondta, hogy az osztály hibázott. Azt mondta, hogy abban van a hiba, 
hogy mindig plusz pénz kell kifizetniük. 
 
Lóczi Tibor: A pénzösszegben a szabványosítás is beletartozik? A vezetékek levágásához az 
egész utcát áramtalanítani kell. 
 
Győri István: Amennyiben a Képviselő-testület határozatát végrehajtják, hogy a Műszaki 
Osztályt szakmailag meg kell erősíteni és a beszállítókat minősíteni kell, akkor ez egy dolgot 
megold. Nem oldja meg azt a problémát azonban, hogy nem hagynak időt a közbeszerzések 
megfelelő elkészítésére. Nem adnak pénzt megfelelő feltárásokra azért, hogy a terveket 
megfelelően el lehessen készíteni. Nem oldja meg azt a problémát, hogy a Műszaki Osztály 
ismerete és konzultációja nélkül más, nem műszaki végzettségű emberek és osztályok 
készítenek elő beruházási feladatokat. Kéri a Képviselő-testületet, hogy hozzon egy olyan 
ajánlást az Önkormányzat vezetése felé, hogy beruházásokat a Műszaki Osztály ellenjegyzése 
nélkül ne lehessen elindítani. Nem szabad az osztálytól sem a munkát, sem a felelősséget 
elvenni.  
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Nagy Péter: Az elhangzottak egy részével egyetért. Komárom városának nincs egy iskolázott, 
műszaki ellenőre. Ha az osztályvezető műszaki ellenőr is, akkor az ellenőrzéshez miért írják 
be olyan személynek a nevét, akinek nincs ilyen végzettsége.  
 
Nagy Zoltán: Egyetérthetnek abban, hogy a tervezésnél egyes dolgok kimaradtak. De ha 
ezeket betervezik, akkor a kivitelezés többe kerül. A megszavazott összegek szükségesek, 
teljesen mindegy, hogy a beruházás elején, vagy a végén fizetik meg.  
 
Bagó Iván: A városban soha nem volt akkora beruházás, melyet most megvalósítottak. Az 
osztály létszáma nem nőtt a beruházások igényének megfelelően. Ha az osztályvezető asszony 
minőségi cserét is elvégzi, akkor biztosak lehetnek abban, hogy a feladatát el tudja látni. 
 
Juhászné Dr. Gordán Ildikó: Ügyrendi javaslata, hogy szavazzon a Képviselő-testület. 
 
Tamás Istvánné: Dr. Halász Károlynak már a tervek elkészülte előtt szólt, hogy a liftet nem jó 
helyre tervezik. A Közösségi Házban két részen lett volna lehetőség a lift kialakítására. 
Osztályvezető asszony – amikor a problémát vele ismertette – bejárást hívott össze. 
Összehívta az ott dolgozókat és a vállalkozókat. Ott derült ki, hogy az elkészített tervek nem 
jók. Osztályvezető asszony leírta, hogy kiket kell értesíteni. Véleménye szerint ezt a munkát 
komolytalanul végezték.  
 
Nagy Zoltán: Természetesen, ha duplán kell tervezni az kidobott pénz. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról, melyben 6.708 E 
Ft-ot szerepeltetnek. 
 
- A Képviselő-testület a javaslattal 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal egyetért. 
 
263/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
 

A Képviselő-testület hozzájárul a Közösségi Ház akadálymentesítési munkáinak 
folytatása érdekében  a  6.788 E Ft többletköltség biztosításához. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Zatykó János polgármester 

 
 
 o/  Szőnyi Katolikus Egyházközség  kérelme.                 
       
      Előadó: Zatykó János polgármester 
 
      /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság. A bizottságok 
a határozati javaslat 2. pontját elfogadásra ajánlják. 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nincs. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadja. 
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264/2005. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
 

Komárom Város Önkormányzata a Szőnyi Katolikus Egyházközség 
tulajdonában álló temető fenntartását – a közölt feltételek mellett - nem tudja 
átvállalni.  

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szeidl Bernadett aljegyző 

 
 
 
 
p/ Döntéshozás Jókai liget rekonstrukciójának megvalósításáról.    
       
     Előadó: Zatykó János polgármester 
 
     /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság. A bizottság 
javaslatát a kiegészítő anyag tartalmazza. 
 
Sárai János: Biztos, hogy a ligetre ennyi pénz kell költeni?  
 
Győri István: A bizottság ülésén hasonló vélemény hangzott el. Az eredeti határozati javaslat 
elutasítását javasolták. A módosításban szereplő 1. és 2. határozati javaslat elfogadható. Kérte 
a bizottság a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását.  
Kérték, hogy határozzák meg a műszaki és pénzügyi felújítási ütemeket és részeket, ennek 
ismeretében a 2006. évi költségvetésben dönthetnek, hogy milyen feladatokat, milyen 
ütemezésben végezhetnek el. 
 
Dr. Mészáros Gyula: A közvilágítás, a parkoló építés, a járdaépítés megvalósítható az 
eredménytelen kiírástól függetlenül. 
 
Győri István: A közbeszerzési eljárásban dönteni kell. Vagy el kell fogadni a legjobb 
pályázatot, vagy eredménytelennek kell nyilvánítani a közbeszerzési eljárást. Elfogadni nem 
tudják a legjobb ajánlatot, mivel az 70 M Ft-ot jelent a rendelkezésre álló 20 M Ft-tal 
szemben. El kell dönteni, hogy a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítják.  
Tekintettel arra, hogy kiderült a tárgyalások során, hogy a közbeszerzési eljárásban a 
közvilágítási feladatok és rekunstrukció, a járda kialakítás nincs benne, ezért mondta a 
bizottság, hogy nézzék meg műszaki, pénzügyi bontásban, hogy a területen milyen 
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feladatokat kell elvégezni, milyen feladatokat tudnak szakaszonként elvégezni, és mi az, amit 
felvállalhatnak. Amit fel tudnak vállalni, az újra közbeszerzési eljárás tárgya lesz. 
 
Dr. Mészáros Gyula: A Jókai liget közvilágítása ettől függetlenül is megvalósítható, mivel 
2005. évben erre a célra pénzt különítettek el. 
 
Zatykó János: Kéri, szavazzon a Képviselő-testület a határozati javaslatról. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 
 
265/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       

 
1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által a Jókai liget 
rekonstrukciójára kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja.  
 
2. A Képviselő-testület javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a Jókai liget 
rekonstrukciója munkálatait műszakilag és pénzügyileg elkülöníthető 
szakaszokra bontsa, terveztesse meg a liget közvilágítását, parkolók kialakítását 
és a járda áthelyezését. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a 2006. 
évi költségvetésben biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Zatykó János polgármester 

 
 
r/ Városi Sportiroda és Sportcsarnok beázása.      
        
    Előadó: Zatykó János polgármester 
                 Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző 
 
     /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van./ 
 
Zatykó János: Az előterjesztést tárgyalta a Sport, a Műszaki és a Pénzügyi Bizottság. A 
határozati javaslat tartalmazza, hogy a beázást minél előbb meg kell szüntetni a 2006. évi 
költségvetés terhére.  
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nincs. 
 
- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
 
 
 
266/2005. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat:       
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A Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés intézményi felújítási keret tartaléka 
terhére biztosítja a Városi Sportiroda és Sportcsarnok tetőszerkezete felújítását. A 
Polgármesteri Hivatal az árajánlatok elbírálását követően azonnal indítsa el a 
munkálatokat. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Zatykó János polgármester 

 
 
 
 
 
s., Kérdések, bejelentések. 
 
Sárai János: Kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal szerezzen érvényt az év végén a petárda 
robbantási tilalommal foglalkozó törvénynek. 
 
Potháczky Mária: Az előző testületi ülésen több képviselői bejelentést tett, melyből egy 
megvalósult. A többi bejelentésre nem kapott választ. 
 
Nagy Péter: Két alkalommal papíron, írásban bejelentette, hogy a Vasvári Pál utcánál úthiba 
van. Bejelentette azt is, hogy a Kodály Zoltán utcában a csapadékvíz lefolyónál szintén ilyen 
úthiba van. Felhívja a Műszaki Osztály figyelmét, hogy a kátyúzásokat kísérjék figyelemmel, 
a kivitelező nem jól végezte munkáját. 
 
Zatykó János bejelenti, hogy a Képviselő-testületnek zárt ülés keretében kíván bejelentést 
tenni. 
 
Több napirend nincs, Zatykó János polgármester a Képviselő-testület ülését berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Dr. Szöllősy Ferenc           Zatykó János 
jegyző, címzetes főjegyző          polgármester 
 
 


