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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

 

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

  Jánossomorjai Televízió munkatársai 

  Kisalföld napilap munkatársa 

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő jelen van, továbbá 

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

arra jogosultak. (2. sz. melléklet) 

Módosító javaslata a napirenddel kapcsolatban az, hogy az elmúlt ülésen megválasztott nem 

képviselő bizottsági tag eskütételével kezdjék meg a munkát.  

Szavazásra tette fel a módosított napirend elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 18.) Kt. Határozata 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő  

napirendet fogadta el: 

 

1./ Németh László nem képviselő bizottsági tag eskütétele 

 

2./ Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, 

elfogadása 

 

3./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet 

megalkotása 

 

4./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása – rendeletalkotás 

 

 5./ Településrendezési terv módosításának elfogadása – rendeletalkotás 

 

6./ Döntés a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 

megbízásáról 

 

 7./ Belső ellenőrzési terv módosítása 

 

 8./ Ingatlanügyek 

 

 9./ Polgármester/alpolgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása 
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 10./ Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

 

11./ A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Pedagógiai Szakszolgálat működési költségeihez hozzájárulás 

 

12./ Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme 

 

13./ „Napelemes rendszer kiépítése Jánossomorján” című KEOP-4.10.0/N/14-2014-

0210 jelű pályázat önrész igényének megtárgyalása 

 

14./ Szigetköz – Mosoni sík LEADER Egyesület jövőbeni működésének kérdése 

 

15./ Testvérvárosi pályázat támogatása 

 

16./ Uszoda használatának módosítása 

 

17./ Az önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása 

 

18./ Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

19./ Egyéb ügyek 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

  

1./ Napirendi pont 

 

 

- Németh László nem képviselő bizottsági tag eskütétele 

 

 

Lőrincz György: Felkérte Németh Lászlót az eskütételre. 

 

 

Németh László letette a 3. sz. melléklet szerinti alpolgármesteri esküt. 
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2./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalása, elfogadása (4. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Üdvözölte az ülésen megjelent várbalogi polgármestert, Némethné Járdán 

Krisztinát és a kirendeltség-vezetőt, dr. Varga Józsefet, akik a közös önkormányzati hivatal 

finanszírozásával kapcsolatban jelentek meg. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság ülésén jelen volt az újrónafői polgármester, Kertész Attila. Az 

előterjesztést valamennyi képviselő-testületi tag megkapta. Ennek figyelembevételével 

alakította ki a bizottság az álláspontját. Mielőtt Luka János ismertetné ezt, néhány szót 

mondott a költségvetéssel kapcsolatban.  

A város adóerő-képessége nőtt, ezért a tavalyihoz képest csökkent a 2015-ben igénybe vehető 

állami támogatás mértéke. Ez mintegy 30 M Ft-tal kevesebb, mint 2014-ben. Ugyanakkor 

továbbra is cél a takarékos és eredményes önkormányzati és intézményi működés biztosítása, 

illetve a rendelkezésre álló fejlesztési források hatékony felhasználása. Ennek megfelelően 

készült el a költségvetés. Ehhez kapcsolódóan a bizottságnak volt néhány javaslata. Átadta a 

szót Luka Jánosnak. 

 

Luka János: A tavalyi év során 14,3 M Ft-ot adott át a két önkormányzatnak Jánossomorja 

Város Önkormányzata. Az idei lecsökkent támogatásból, ami 32 M Ft, nem 14.3 M Ft-ot, 

hanem 18 M Ft-ot szeretne kérni Újrónafő és Várbalog községek önkormányzata. A bizottság 

javaslata az, hogy a jegyző bérét és egyéb juttatásait vonják le az összes bevételből, a 

fennmaradó összeget pedig három részre kell osztani. Így a két önkormányzat részére 16 M 

Ft-ot juttatna Jánossomorja Város Önkormányzata. A bizottság ezt javasolta a képviselő-

testületnek elfogadásra. Az ajánlatot a másik két önkormányzat is megtárgyalta és azt a 

döntést hozták, hogy nem fogadják el 16 M Ft-ot. Átadta a szót Némethné Járdán 

Krisztinának.  

 

Némethné Járdán Krisztina: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületet. Azért jöttek el az 

ülésre, hogy képviseljék az álláspontjukat. Egy elég részletes beszámolót juttattak el minden 

képviselő-testületi tagnak. Lehet úgy nézni ezt az ügyet, hogy egy csökkent támogatásból 

kérnek több pénzt, de lehet úgy is, hogy ha szétvált volna a közös hivatal, akkor Jánossomorja 

nem kapna támogatást a hivatal működésére. A 32 M Ft-ból 13 M Ft-ot kap a gesztor 

önkormányzat, a fennmaradó 18 M Ft pedig a kirendeltség elismert létszámára vonatkozik, ez 

4 fő. Egy főre 4,5 M Ft-ot ad az állam, így jön ki a 18 M Ft. Kérte Jánossomorja Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy adják át ezt a 18 M Ft-ot a két 

önkormányzatnak. A két község hivatala ellátja a munkát. Jánossomorjának nagyon jó a 

bevétele, nem sanyarog. Viszont a két másik önkormányzatnak nagyon kevés a bevétele. 

Kérte még egyszer a képviselő-testület kedvező döntését. 

 

Dr. Varga József: Fontosnak tartotta elmondani, hogy nem egyfajta mohóságról van szó a 2 M 

Ft tekintetében. Tavalyi évben sem volt megegyezés, de a két évet nem lehet összehasonlítani. 

A végső döntés nem a három település egyetértésén alapul. Újrónafőn és Várbalogon 

társadalmi megbízatásban látják el a polgármesterek a munkát. Teljesen más a hivatal szerepe, 

mint egy városban. A lakosságnak fontos, hogy lássák, mire számíthatnak a közszolgáltatások 

terén. Kérte, számolják ki, együtt mennyi lenne a támogatás a hivatalra, mennyi lenne külön. 

A két kistelepülésre 4 főre jutó támogatással jut több, mintha egyedül lenne Jánossomorja. Ez 
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18,3 M Ft. Még egyszer hangsúlyozta, hogy nem az összeg, hanem a kiszámítható elv a 

lényeges, ami bekerül a megállapodásba.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a költségvetésben a 16 M Ft-os összeg szerepel átadott 

pénzeszközként.  

 

Luka János: Jánossomorja javaslata nem az, hogy a két önkormányzat semmit se kapjon. 

Pedig ezt is mondhatták volna. Nagyon jól hangzik, hogy 4 embernek fejenként 4,5 M Ft a 

bérköltsége, de ez a közhivatalokban nem így van. A pénzeszköz átadás nem szerepelt az 

írásos megállapodásban, mégis juttatott Jánossomorja 14,3 M Ft-ot a két önkormányzatnak. 

Véleménye szerint ez az ügy le van zárva. Az idei évben 16 M Ft-ot kíván juttatni 

Jánossomorja a két önkormányzatnak. A jegyzőnő bére azért került szétosztásra, mert az 

egész hivatalért ő felel. Az a probléma, hogy nincs egy olyan egyezség a pénzek elosztása 

tekintetében, amit mindhárom önkormányzat el tudna fogadni. A Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslata 16 M Ft átadása Várbalog és Újrónafő 

községek önkormányzata részére. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: A gesztor önkormányzatnak támogatni és segíteni kell a rábízott 

településeket. A 18,3 M Ft-os támogatás átadását javasolta.  

 

Lőrincz György: Elvekről kell most dönteni, nem összegről. 

 

Némethné Járdán Krisztina: Ha elvről szavaznak, annak is pénz a vége. Valóban célszerű 

lenne tisztázni az elveket. Hangsúlyozta, hogy ha Jánossomorja egyedül maradt volna, akkor 

semmiféle támogatást nem kapna a hivatal működésére. A két hivatal minden munkát megold, 

elvégez. Tudja, hogy a jegyző felel mindenért. Egyeztetett a pénzügyi osztályvezetővel, akitől 

azt az információt kapta, hogy nincs többletköltsége Jánossomorjának a két másik 

önkormányzat miatt.  

 

Lipovits Máté: Ha elkötelezi magát Jánossomorja amellett, hogy a 4 főnek a 4,5 M Ft-ot 

mindig kifizeti, akkor az néhány év múlva hátrányos lehet Jánossomorjának, mert előfordul, 

hogy semmiféle támogatást nem fog kapni a hivatal működésére. Tudomása szerint a 

jánossomorjai hivatali apparátus el tudná látni a két községben a feladatokat. Véleménye 

szerint az idei 16,3 M Ft-os ajánlat korrekt ajánlat a tavalyi 14 M Ft után.  

 

Némethné Járdán Krisztina: Polgármester Úr szerint elvekről beszélnek és nem forintokról. 

Nem várják el, hogy Jánossomorja helyettük dolgozzon. Sok idős ember kér segítséget a kis 

községek hivatalaitól, tehát szükség van arra, hogy működjenek a hivatalok Várbalogon és 

Újrónafőn. Ha jövőre nem kap támogatást Jánossomorja, akkor nyilván nem fognak 

támogatást kérni a 4 fő bérére. Lehet, hogy eljön az az idő, amikor nem fog tudni működni a 

két önkormányzat, de ez nem most érkezett el.  

 

Nemes Csaba: Van-e arra garancia, ha bekövetkezik az, hogy Jánossomorja kevesebb 

támogatást kap, illetve nem kap semmit, akkor Újrónafő és Várbalog nem fog támogatást 

kérni? 

 

Némethné Járdán Krisztina: Nyilván nem fogják kérni azt, hogy Jánossomorja fizesse az 

újrónafői és várbalogi kirendeltségek dolgozóit. 

 



5 

 

Luka János: Amikor valamennyi önkormányzat saját számlára kapta a támogatást, akkor 

Jánossomorja 100 M Ft-ot kapott. Az látszik, hogy az önkormányzatok nem érzik, hogy 

előnyük lenne a közös hivatal működtetése miatt. A közös hivatal létszáma Jánossomorján 20 

főben van megállapítva, tehát a támogatás létszám alapján történő felosztásának semmi alapja 

nincs. Elvi kérdésekben nincs engedmény. 

 

Nemes Csaba: Véleménye szerint már régen meg kellett volna határozni egy elvet. Ennek 

hiányában minden évben újra kell tárgyalni a támogatás szétosztását.  

 

Luka János: Eddig nem volt elfogadott elv, mégis működött a közös hivatal azon elvek 

alapján, amit Jánossomorja meghatározott.  

 

Lőrincz György: Tavaly a jánossomorjai önkormányzat állásfoglalást kért a 

kormányhivataltól a támogatás felosztása kapcsán. Ebből felolvasott egy részletet: „A közös 

önkormányzati hivatal egy egységes hivatal. Ebből kifolyólag a közös önkormányzati 

hivatalok működési támogatásának szétosztására sincs szükség.” Véleménye szerint ebből az 

következik, hogy ha semmilyen összegű támogatást nem ad át Jánossomorja a két másik 

önkormányzatnak, akkor sem követnek el törvénysértést.  

 

Dr. Varga József: A hivatal támogatása nem 32 M Ft, hanem 112 M Ft. Tavaly is ennyi volt. 

Viszont tavaly 56 M Ft, idén pedig 32 M Ft, ami ténylegesen megjelent a székhely település 

kasszájában, arra való tekintettel, hogy az iparűzési adó magas Jánossomorján. A másik két 

kistelepülés hivatala azért kerül veszélybe, mert Jánossomorján az ipar jól teljesít és az 

önkormányzat többletbevételhez jut. A hivatali struktúra kialakítása nem jegyzői hatáskör, azt 

a három önkormányzat képviselő-testülete határozta meg a megállapodásban 2013-ban. Ezt 

csak konszenzussal lehet módosítani.  

 

Dr. Péntek Tímea: A gazdasági bizottság elnöke a beszámítás utáni, míg a két önkormányzat a 

beszámítás előtti összeget szeretné felosztani. A költségvetési törvényben a 4 főre 18 M Ft a 

támogatás. A két önkormányzat azt szeretné, hogy ez szerepeljen a megállapodásban. A 

gazdasági bizottság elnöke pedig a tényleges összeg alapján szeretné a felosztást, amely 

összeg az idei évben 32 M Ft. Az elvek itt ütköznek, mivel a három önkormányzat két 

ellentétes nézőpontot képvisel.  

 

Dr. Varga József: Lényeges azt látni, hogy a 32 M Ft nem a hivatal támogatása, hanem 

iparűzési adó formájában ennyi pénz marad helyben Jánossomorján.  

 

Némethné Járdán Krisztina: Nagyon szeretné, ha partnerként működne együtt a három 

önkormányzat és lehetne beleszólásuk a közös ügyekbe. 

 

Lőrincz György: Két javaslat hangzott el.  

Szavazásra tette fel Dr. Mihályi Zsuzsanna javaslatát, miszerint a két önkormányzat részéről 

érkezett számítás szerint ossza fel az önkormányzat a hivatal működésére kapott támogatást. 

 

A képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal elutasította Dr. Mihályi Zsuzsanna javaslatát. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát. 
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A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 18.) Határozata 

  

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2015-

ben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatására kapott 

32.311.610,- Ft-ot a következőképpen kívánja megosztani: 

 

A 32.311.610,- Ft összegű központi támogatásból a jegyző éves személyi juttatásának 

(8.281.853,- Ft, mely tartalmazza a bért, annak járulékait, cafetéria juttatást) levonása 

után fennmaradó 24.029.757,- Ft-ot a három település között egyenlő arányban osztják 

fel. Így Jánossomorja Város Önkormányzata, Várbalog Község Önkormányzata és 

Újrónafő Községi Önkormányzat tekintetében egyaránt 8.009.919,- Ft támogatás 

vehető figyelembe.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

  Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

Luka János: A költségvetéssel kapcsolatban készített egy táblázatot, melynek első oszlopában 

a 2014. évi I-III. negyedévének adatai, a második oszlopban a bizottsági ülésen elhangzott 

adatok, a harmadik oszlopban pedig a bizottsági ülés utáni adatok találhatók. Látható még az, 

hogy a bizottsági ülésen milyen összegeken változtattak. Ahol változás volt, ott a kiadási 

adatok változtak. A működési kiadásoknál a dologi kiadásokat 25 M Ft-tal javasolták 

csökkenteni. Az egyéb működési kiadásoknál pedig 5 M Ft-os csökkenést javasoltak. Ezen 

csökkenés jelentős része az óvodát érinti. Tehát összességében 30 M Ft volt a működési 

kiadások csökkentésére tett javaslat. A felhalmozási kiadásokat 56 M Ft-tal csökkentették, 

ehhez hozzáadva a 30 M Ft-ot, 86 M Ft-os tartalékot tudnak képezni. Ez egy céltartalék, 

amely céltartalék olyan beruházásra fordítható, ami elsősorban az iskolával kapcsolatos. Más 

beruházás is szerepelhet ebben a céltartalékban. 

A beruházások között első helyen szerepel a KEOP energiahatékonysági projekt, aminek a 

lényege az, hogy az energiahatékonyság javuljon az iskolában. Ez kb. 80 %-os támogatottságú 

pályázat. Az útfelújítás az eredeti tervek szerint 22 M Ft-tal került betervezésre, ezt 2 M Ft-ra 

módosították. Ez azt jelenti, hogy új út építésére 2015-ben nem kerül sor. A 20 M Ft pedig 

szintén a tartalékok közé került. A központi iskolában szerepel ajtócsere 10.160 E Ft-tal. A 

bizottság javaslata alapján ez az összeg sem kerül felhasználásra. Az összeg átkerül a 

céltartalékba, mellyel a péteri iskola kérdését kívánják megoldani. A somorjai közösségi ház 

felújítására az eredeti terv szerint 6,5 M Ft-ot terveztek, ezt 3,5 M Ft-ra csökkentette a 

bizottság. Parkfelújítás terv szerint 6,3 M Ft lett volna, mely összeget szintén lecsökkentették. 

Az uszoda belső mennyezetének felújítására sort kell keríteni, de ez eredetileg nem szerepelt a 

költségvetésben. Erre 8 M Ft-ot tervezett be a bizottság. Szintén a céltartalékba került a 

malom felújítására, a karácsonyi díszkivilágításra és az ülésvezetési rendszerre tervezett 

összeg. Elérkezett az az idő, amikor a pályázatokra még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A 

képviselő-testület által fontosnak ítélt beruházások nem 10 M Ft-os beruházások. A pénzt 

koncentráltan kell elkölteni és rögzíteni kell a prioritásokat. A gazdasági programot is el kell 

készíteni.  

Készített még egy táblázatot. Ez a közhatalmi bevételek alakulását jelenti. Valamikor itt 106 

M Ft-os összeg szerepelt, ez most 19 M Ft.  
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A működési célú bevételek és kiadások mérlegére fokozottan kell figyelni. Ennek 

különbözetét lehet felhasználni beruházásra, felújításra, támogatásra. Ennek fontos része, 

hogy csökkenteni kell a működési kiadásokat. Le kell faragni a kiadásokból 30 M Ft-ot. A 

mérleg elsődleges többlete 96 M Ft. Ez nyújt arra módot, hogy fedezni tudja az önkormányzat 

a fent említett beruházásokat, felújításokat, támogatásokat. Ebben az évben olyan terve nincs 

az önkormányzatnak, hogy bármilyen eszközét értékesítse, és abból bevételt képezzen. Az 

össztartalék összege 171 M Ft. Ebben a céltartalék és az általános tartalék is szerepel. A 

bizottsági ülésen elhangzott az, hogy az orvosi ügyelet ráfordítását 2015. március 31-ig felül 

kell vizsgálni. Nagyon magas költség szerepel az ügyeletnél, ezt le kell faragni.  

A bizottság ülésen elhangzott az is, hogy az összes olyan számlát, ami a béren felül 

keletkezett, a bizottság tételesen tanulmányozni fogja.  

2014-ben egyéb pályázati támogatások között szerepel 28,3 M Ft. Ez tartalmazza a JSE, a 

baseball egyesület, a polgárőrség, a JTV működési támogatását. Ezentúl minden civil 

szervezetnek pályáznia kell a támogatásra.  

A költségvetéssel kapcsolatos munka csak most kezdődik. Azokat a kifizetéseket, amelyekről 

már tudomása van az önkormányzatnak, be kell tervezni, hogy melyik hónapban kerül sor a 

kifizetésre. Ezt úgy kell elosztani, hogy a pénzügyi egyensúly mindig biztos legyen. Azon év 

közbeni váratlan kiadásokat, melyek nem kerültek betervezésre, nem lehet az általános 

tartalék terhére kifizetni. Egy másik kiadási tételsor csökkentésével kell ezt megoldani.   

Javasolta Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadását.  

 

Lőrincz György: Megkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 

költségvetéssel kapcsolatos álláspontját. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a következő 

kiegészítéssel javasolta azt elfogadni: 

A működési célú pénzeszközöknél szereplő kisösszegű támogatások összegét, amely jelenleg 

1 M Ft, emelje meg a képviselő-testület 1 M Ft-tal. Forrásként a játszótér felújításának 3.150 

Ft-ját jelölte meg. A maradék 2.150 E Ft-ot pedig csoportosítsák át a somorjai „grund” 

felújítására. Kvázi játszótér felújítás ne történjen.  

 

Lőrincz György: Átadta a szót Winkler Lászlónak, a Szociális Bizottság elnökének, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság megtárgyalta a 2015. évi költségvetést és a 

módosításokkal együtt elfogadásra javasolta. 

 

Lipovits Máté: Kérdése, hogy a Rekultív Kft. felé elkészült-e a földhasználati díjról a számla. 

 

Lőrincz György: Az önkormányzatnak nincs jogalapja ahhoz, hogy számlát állítson ki a 

földhasználati díjról. 

 

Dr. Péntek Tímea: A kérdést több jogász is megvizsgálta, véleményük alapján nem kerülhetett 

sor számla kiállítására. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását az 

elhangzott módosításokkal. 
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A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 1/2015. (II. 18.) 

rendeletét, mely Jánossomorja Város 2015. évi költségvetéséről szól, az 5. sz. melléklet 

szerint.  

 

 

3./ Napirendi pont  

 

 

-  Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet 

megalkotása (6. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A fenti rendelet megalkotásának célja elsősorban a közpénzek szabályozott 

módon és ellenőrizhetően történő kiosztása. Az első évben a helyi szervezeteknek furcsa lesz 

a pályázati kiírás, de a hivatalon belül egy ügyintézőt megbíztak azzal, hogy a pályázókat 

segítse.  

A rendelet-tervezetet mindhárom állandó bizottság megtárgyalta. Elsőként Luka Jánost, a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét kérte, ismertesse a 

bizottság véleményét.  

 

Luka János: A bizottság egyhangúlag támogatta azt, hogy a civil szervezetek támogatása a 

rendelet szerint történjen. 

 

Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság elnökének, Nemes Csabának adta át a szót. 

 

Nemes Csaba: A bizottság támogatta a rendelet elfogadását. 

 

Lőrincz György: A Szociális Bizottság elnökének adta át a szót: 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság megtárgyalta a rendeletet és elfogadásra javasolta azt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról szóló rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 2/2015. (II. 18.) 

rendeletét, mely az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szól, a 6. sz. 

melléklet szerint.  

 

Dr. Péntek Tímea: A rendelet harmadik szakasz második bekezdésének (i) pontja az 

eredményről történő értesítés módját és határidejét tartalmazza, de konkrétumokat nem. Ezt 

kell meghatároznia a képviselő-testületnek.  

 

Luka János: Az e-mailen történő értesítés véleménye szerint nem elfogadott. Tértivevényes 

levélben vagy faxon kell megtörténnie az értesítésnek. A határidőnek pedig a 8 napon belüli 

időt javasolta meghatározni. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Luka János javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet szerinti 

pályázat kiírásra kerüljön. Az eredményről történő értesítés módját tértivevényes 

levél vagy telefax formájában határozták meg. Az értesítés a döntés után 8 napon 

belül történjen meg.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

  Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő:  azonnal. 

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

rendelet módosítása – rendeletalkotás (7. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Fenti napirendi pontot megtárgyalta a Szociális Bizottság. Kérte Winkler 

Lászlót, mondja el a bizottság véleményét.  

 

Winkler László: A törvény átruházta néhány támogatás finanszírozását az önkormányzatokra. 

Ezzel az a probléma, hogy előfordulhat az is, nem lesz fedezete az önkormányzatnak minden 

ellátásra, illetve támogatásra. A Szociális Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

Luka János: A közgyógyellátási igazolványt ki adja ki? 

 

Dr. Péntek Tímea: A járási hivatal adja ki. A méltányossági közgyógyellátási igazolványt adja 

ki az önkormányzat, de ilyen kérelem nem volt 2014-ben. 

 

Luka János: Tudják-e a jánossomorjai lakosok, hogy ezt hol kell igényelni? 

 

Dr. Péntek Tímea: Hetente két alkalommal jár ki ügysegéd a járási hivatalból. Erről a 

lakosságot tájékoztatták. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: A közgyógyellátási igazolvány iránti igény elsősorban az orvosi 

rendelőben csapódik le. Két pillérre épül. Az egyik egy bizonyos összeg alatti jövedelem, a 

másik pedig a rendszeresen szedett gyógyszer. Valamennyi betegnek elmondják, hogy a 

hivatalban mely napokon nyújthatják be az igazolvány iránti igényüket.  

 

Luka János: Az önkormányzatnál eddig elérhető szociális ellátások köre átkerült a járáshoz. 

Véleménye szerint ezt a törvényalkotó nem gondolta át, a hivatalt pedig negatív kritika éri az 

emberek részéről, mivel sokan azt gondolják, hogy a hivatal nem akar foglalkozni ezekkel a 

támogatásokkal, illetve ellátásokkal.  
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló rendelet elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 3/2015. (II. 18.) 

rendeletét, mely a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szól, a 8. sz. 

melléklet szerint.  

 

 

5./ Napirendi pont 

 

 

- Településrendezési terv módosításának elfogadása – rendeletalkotás (9. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Korábban már tárgyalta a képviselő-testület a Miraplast Kft. és a PEZ 

Production Europe Kft. kérelmét. Ennek zárult le a szakmai véleményezése. Az érintett 

hatóságok és a lakosság részéről kifogás nem érkezett. A napirendi pontot megtárgyalta a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka Jánost, mondja el a 

bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Településrendezési terv módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 4/2015. (II. 18.) 

rendeletét, mely a Településrendezési terv módosításáról szól, a 10. sz. melléklet szerint.  

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

- Döntés a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 

megbízásáról (11. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Ismert okok miatt kellett kiírni a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői álláshelyére a pályázatot. Egyetlen pályázat érkezett Lacknerné Fördős 

Klárától, akit most köszöntött a képviselő-testület ülésén. A napirendi pontot a 

Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta. Kérte Nemes Csabát, ismertesse a bizottság 

véleményét.  

 

Nemes Csaba: Nagyon részletes, nagyon komoly pályázat érkezett Lacknerné Fördős 

Klárától. A pályázat formailag is megfelel. A Humánpolitikai Bizottság javasolta a képviselő-

testületnek, hogy Lacknerné Fördős Klárát bízzák meg a Balassi Bálint Művelődési Ház és 

Könyvtár vezetésével.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Lacknerné Fördős Klára Jánossomorja, Várbalogi út 28. sz. alatti lakost megbízza a 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár vezetésével 2015. február 19. napjától 

2020. február 18. napjáig. Bruttó bérét 172.900,- Ft-ban, vezetői pótlékát 45.000,- Ft-

ban állapítja meg.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Jó munkát kívánt Lacknerné Fördős Klárának.  

 

Dr. Kurunczi Károly: A művelődési ház vezetését a területet jól ismerő vezető veszi át. 

Gratulált és sok sikert kívánt Lacknerné Fördős Klárának, azzal a megjegyzéssel, hogy soha 

ne feledje azt, nem a művelődési háznak van önkormányzata, hanem az önkormányzatnak van 

egy művelődési háza. 

 

Lacknerné Fördős Klára: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát. Igyekszik úgy végezni 

munkáját, mint eddig, vagy talán még jobban. Valamennyi képviselő-testületi tagot szívesen 

lát a megújult művelődési házban.  

 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- Belső ellenőrzési terv módosítása (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság. Megkérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: Abban a szerencsében volt része, hogy találkozott az ellenőrzési tevékenységet 

végző cég vezetőjével. 200 önkormányzat belső ellenőrzését végzi ez a cég. Az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet már a Vincent Auditor 

Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. közreműködésével készült. Annak a cégnek, amely 

2014-ig végezte a belső ellenőrzést, a munkája a szabályokkal való összhangra korlátozódott. 

Az új belső ellenőrzési cél az, hogy aktív módon közbe kell avatkozni ott, ahol valami esetleg 

nem jól működik. A bizottság támogatta a belső ellenőrzési terv módosítását. 

 

Már javaslat nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a belső ellenőrzési terv módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II. 18.) Határozata 
  

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

2015. évi belső ellenőrzési tervét módosítja. 

 

Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- Ingatlanügyek  

 

- Önkormányzati terület értékesítése (2407/31. hrsz.) (13. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Fenti napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság. Luka Jánosnak adta át a szót. 

 

Luka János: A 2407/31. hrsz-ú ingatlan önállóan semmiképpen nem egy építési terület. A 

kérelmezők ingatlanaival ez a terület szomszédos. Kérelmezők meglévő telkük egy részének 

hozzácsatolásával azonban kialakítható egy-egy építési telek. A Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a terület 4.000,- Ft/m2-es áron történő értékesítését 

javasolta.  

 

Molnár Gábor: Véleménye szerint mindhárom kérelmező építési telket fog kialakítani az 

esetleges vásárlás után, ezért a 6.000,- Ft/m-es áron történő értékesítést javasolta.  

 

Lipovits Máté: Ragaszkodik az önkormányzat az eladáshoz? Nem alakíthat ki az 

önkormányzat telket? 

 

Lőrincz György: Ahhoz, hogy az önkormányzat telkeket tudjon ezen a területen kialakítani, 

az önkormányzatnak kellene kérelmezők telkéből vásárolnia bizonyos nagyságú területet.  

Szavazásra tette fel Molnár Gábor javaslatát.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta az 

önkormányzat tulajdonában álló 2407/31. hrsz-ú terület Bátori Klementina, Varga 

Imréné és Varga Karl részére történő értékesítését 6.000,- Ft/m2-es áron. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 
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- Közterület eladással kapcsolatos Településrendezési terv módosítása (757/1. 

hrsz.) (14. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A 757/1. hrsz-ú területet szeretné megvásárolni Szmola István, Király József 

és Winter Károly. Ez jelenleg közterület. A képviselő-testületnek most arról kell döntenie, 

hogy módosítja-e a Településrendezési tervét és kiveszi a területet a „közterület”-ből és 

hozzácsatolja-e a „lakóterület”-hez. Ezt a napirendet is megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Átadta a szót Luka Jánosnak. 

 

Luka János: A bizottság javaslata az, hogy forgalomképessé kell tenni a területet. Tehát a 

Településrendezési terv módosításának eljárását meg kell indítani. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta Jánossomorja 

Város Településrendezési Terv módosítási eljárásának megindítását. 

 

 Felkérte a polgármestert, hogy fentiek érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

- Szabó Veronika eltulajdonított terület kompenzálási kérelme (15. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Kérelmező az önkormányzat által eltulajdonított terület kompenzációját kéri, 

mivel az útburkolat felújítása során az úttest magánterületet sértett. A 159 m2 megtérítését 

kérte kérelmező. Ezt is megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Átadta a szót Luka Jánosnak. 

 

Luka János: A bizottsági ülésen az volt a felvetése, hogy néhány kérdést tisztázni kell. Első, 

hogy az út jogilag tényleg út-e. Ha út, szabályosan létesítették-e, Településrendezési terv 

módosításával. Kértek-e hozzájárulást a korábbi telektulajdonostól? Történt-e elbirtoklás? 

Véleménye szerint ezeket a kérdéseket kell tisztázni. Nagyon fontos, hogy ezek az iratok, 

nyilatkozatok fellelhetők legyenek a hivatalban. Ez fontos a hivatal működése szempontjából. 

Kérte, hogy a korábbi dokumentumokat az építész keresse elő. A döntést később hozza meg a 

képviselő-testület. 

 

Molnár Gábor: Véleménye szerint 1.000,- Ft/m2-es áron meg kellene vásárolni a területet. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Gábor javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította Molnár 

Gábor javaslatát. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Veronika 

eltulajdonított terület kompenzálási kérelme tárgyában a döntést elnapolta. A jogi 

helyzet tisztázása után a következő képviselő-testületi ülésen dönt az ügyben. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

- Polgármester/alpolgármester illetményének eltérítése (16. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi pont kapcsán érintettséget jelentett be. 

Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a polgármester illetményének eltérítéséről szóló 

szavazásból kizárja-e a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

polgármester illetményének eltérítéséről szóló szavazásból Lőrincz Györgyöt kizárja.  

 

Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Átadta a szót Luka Jánosnak. 

 

Luka János: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság támogatta a 

javaslatot. A költségvetésben ez az összeg már beépítésre került, így azt módosítani nem kell. 

A bizottsági ülésen ugyanis már kérte azt, hogy mennyi ennek az emelésnek az éves hatása. 

Ugyanúgy, ahogy kérte a bizottsági ülésen azt is, vizsgálják meg az orvosi ügyelet 

finanszírozásának kérdését is. 
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Az emelést 2015. február 18. napjától javasolta.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Megkérdezte Elnök Urat, hogy az orvosi ügyelet finanszírozását miért 

kell felülvizsgálni. 

 

Luka János: Mert extra költségemelés történt decemberben. Erre a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottságnak reagálnia kell.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Ez azt jelenti, hogy megszüntetik az orvosi ügyeletet? 

 

Luka János: Egyáltalán nem, felül kell vizsgálni. Minden jelentős költség emelkedésre oda 

kell figyelni.  

 

Lőrincz György: Átadta az ülés vezetését Bella Zsoltnak, mivel érintett a kérdésben. 

 

Bella Zsolt: Szavazásra tette fel a polgármester illetménye és költségtérítése 15%-os 

emelésének elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Lőrincz György polgármester illetményét 516.035,- Ft összegben, költségtérítését, 

melynek mértéke a polgármesteri illetmény 15 %-a, összegszerűen 77.405,- Ft-ban 

állapítja meg 2015. február 18-ai hatállyal.  

 

 Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Bella Zsolt: Bejelentette érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az alpolgármester illetményének 

eltérítéséről szóló szavazásból Bella Zsoltot kizárja-e a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

alpolgármester illetményének eltérítéséről szóló szavazásból Bella Zsoltot kizárja.  

 

Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az alpolgármester illetménye és költségtérítése 15%-os 

emelésének elfogadását. 
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A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Bella 

Zsolt alpolgármester tiszteletdíját 206.415,- Ft összegben, költségtérítését, melynek 

mértéke a tiszteletdíj 15 %-a, összegszerűen 30.960,- Ft-ban állapítja meg 2015. 

február 18-ai hatállyal.  

 

 Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- Polgármester szabadságának ütemezése (17. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében a polgármester 

szabadságolási ütemtervét a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.  

 

Luka János: Kérdése, hogy mennyi a polgármester előző évről áthozott szabadsága. 

 

Lőrincz György: Nincs áthozott szabadsága. 

Szavazásra tette fel a szabadságolási ütemterv elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Lőrincz György polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint 

elfogadja: 

 

Éves szabadság: 43 nap 

 

Január  0 

Február 2 nap (19-20) 

Március 0 

Április  5 nap (2-3, 7-9) 

Május   5 nap (4-8) 

Június  0 

Július  15 nap (13-31) 

Augusztus 5 nap (3-4, 14, 18-19) 

Szeptember 0 

Október 5 nap (26-30) 
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November  2 nap (2-3) 

December  4 nap (28-31) 

 

Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal.  

 

 

11./ Napirendi pont 

 

 

- A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

és Pedagógiai Szakszolgálat működési költségeihez hozzájárulás (18. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az előterjesztésben szerepel, hogy fenti iskolában Jánossomorjáról 8 fő 

folytat tanulmányokat. Ebből 5 fő kollégiumi ellátásban is részesül. Napirendi pontot 

megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka 

Jánost, ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Luka János: A bizottság támogatta a javaslatot.  

 

Egyéb javaslat nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (II. 18.) Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Pedagógiai Szakszolgálattal (továbbiakban: Intézmény) együttműködési 

megállapodást köt az iskola működtetési hozzájárulásáról. Jánossomorja Város 

Önkormányzata részéről a hozzájárulás bruttó összege: 950.000,- Ft 

  

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: 2015. március 1.  
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12./ Napirendi pont 

 

 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme (19. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság. Átadta a szót Luka Jánosnak. 

 

Luka János: Korábbi megállapodás szerint Jánossomorja Város Önkormányzata a 

Jánossomorja Rendőrőrs állományába adminisztrátori feladat ellátására 1 fő adminisztrátor 

közalkalmazotti státusz pénzügyi támogatását biztosította. Ennek a megállapodásnak a 

meghosszabbítását kérte most a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. 

december 31-ig. A támogatás éves szinten bruttó 1.400.000,- Ft volt. A bizottság javasolta 

újabb két évre a megállapodás meghosszabbítását és az évi bruttó 1.400.000,- Ft biztosítását. 

 

Más javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (II. 18.) Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Győr-

Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között létrejött 

önkormányzati közalkalmazotti státusz ideiglenes létrehozásáról szóló szerződést 

további 2 évre (2015. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig) meghosszabbítja. 

A hozzájárulás bruttó éves költsége: 1.400.000.-Ft. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: 2015. március 1.  

 

 

13./ Napirendi pont 

 

 

- „Napelemes rendszer kiépítése Jánossomorján” című, KEOP-4.10.0/N/14-

2014-0210 jelű pályázat önrész igényének megtárgyalása (20. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy fenti pályázat 100 %-os intenzitású volt, időközben azonban 

módosult a kiírás. Ezért kell most önrészről dönteni. Átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját. 
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Luka János: Fontosnak tartotta, hogy olyan pályázatokon vegyen részt az önkormányzat, ami 

legalább 80 %-os támogatottságot élvez. Kérdése az, hogy ha megvalósul a projekt, akkor 

mennyivel csökkenhet a második félévben az energia költség. 

 

Lőrincz György: A projekt valószínűleg csak a második félévben fog megvalósulni, tehát az 

idei évben még nem várható csökkenés. 

 

Luka János: Pályázat egy napelemes rendszerre vonatkozik, ami áramot fog termelni. Egy 

olyan órát szerelnek fel ilyen esetben, ami visszafelé is tud forogni. Adott pillanatban lehet, 

hogy a napelemes rendszer többet termel, mint amennyire szüksége lehet az intézménynek. 

Ebben az esetben az önkormányzat pénzt kap vissza. A bizottság javasolta az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Egyéb javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

„Napelemes rendszer kiépítése Jánossomorján” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0210 

jelű pályázaton nyert 35.788.787,- Ft összeghez 12.883.963,- Ft önrészt biztosít. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

14./ Napirendi pont 

 

 

- Szigetköz – Mosoni sík LEADER Egyesület jövőbeni működésének kérdése 

(21. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható, hogy az egyesület finanszírozása 2015. június 

30-ig biztosított. Ezért kérte az egyesület, hogy a tagok lakosságarányosan járuljanak hozzá a 

működéshez. Ez Jánossomorjának 300 E Ft-ot jelent. Átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

 

Luka János: A bizottság javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

Más javaslat nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetét 2015. július 1-jét 

követően is fenntartja, annak 2015. második féléves működtetéséhez – az egyesületi 

tagdíjon felül – 50,- Ft/lakos összeggel hozzájárul. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER 

Egyesület elnökét jelen határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 

tájékoztassa, 2015. évi lakosságarányos hozzájárulás önkormányzati költségvetésbe 

történő betervezéséről és átutalásáról gondoskodjék. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: a döntés közlésének vonatkozásában a döntést követő 15. nap, a támogatás 

költségvetésének betervezése vonatkozásában: az éves költségvetés elfogadásának 

napja, a hozzájárulás átutalásának vonatkozásában: 2015. július 1. 

 

 

15./ Napirendi pont 

 

 

- Testvérvárosi pályázat támogatása (22. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elmondta a napirenddel kapcsolatban, hogy ha nyer a pályázat, akkor a 

szeptemberi városi napok lebonyolítására fordítja az önkormányzat a támogatást. Ezt a 

napirendi pontot is megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Átadta a szót Luka Jánosnak. 

 

Luka János: A bizottság az előterjesztést támogatta.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az „Európa a polgárokért program” (EACEA) keretein belül, Testvérvárosi 

találkozók c. kiírásra az Önkormányzat pályázatát benyújtsa. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a projekt támogatási szerződésének aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

A megvalósítandó projekt becsült bruttó költsége:   25.000,- € 
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Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással 

megvalósuló projekt fenntartási kötelezettségeit.  

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: 2015. március 1.  

 

 

16./ Napirendi pont 

 

 

- Uszoda használatának módosítása (23. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Átadta a szót a képviselő-testület tagjainak, mondják el véleményüket a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy nem tenné ingyenessé az uszodát az önkormányzat és az 

iskola, óvoda dolgozói részére. Véleménye szerint inkább a jánossomorjaiaknak kellene 

kedvezményesebbé tenni az uszodahasználatot. 

 

Luka János: Egy magasabb árat kell megszabni, ami mindenkire vonatkozik és a 

jánossomorjai lakosoknak kedvezményt adni. Ehhez lenne szükség a Jánossomorja kártya 

kibocsátására. Reménykedik abban, hogy a korai nyitás miatt többen igénybe fogják venni az 

uszodát.  

 

Winkler László: A vállalkozók adójából tartják fenn az uszodát, tehát nekik is ingyenessé 

lehetne tenni az uszodahasználatot. Ezért nem javasolta, hogy az önkormányzat és az iskola, 

óvoda dolgozói ingyen használják az uszodát.  

 

Nemes Csaba: Véleménye szerint attól, hogy Jánossomorja kártya lesz, nem fognak többen 

menni az uszodába. Többször kellene ingyenessé tenni az uszodát egy-egy hónapban. 

Véleménye szerint attól sem fog több önkormányzati dolgozó az uszodába járni, mert 

ingyenes.  

 

Lipovits Máté: Ő sem értett egyet azzal, hogy az önkormányzat és az óvoda, iskola dolgozói 

ingyenesen használják az uszodát.  

 

Nikházi Árpád: A Moson Szél Egyesület egy ideje dolgozik azon, hogy létrehozza az úszó 

szakosztályt. A kihasználtság növelésére is van egy ötletük. Versenyeket is szeretnének 

szervezni. Az uszodát úgy szeretnék népszerűsíteni, hogy az egyesületi tagoknak esetleg 

kedvezményes áron lenne a belépőjegy.  

 

Lőrincz György: Mivel több javaslat elhangzott, azt javasolta, hogy Bella Zsolt a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottsággal, valamint a Moson Szél Egyesülettel 

folytasson tárgyalásokat ez ügyben és dolgozzák ki javaslatukat.  

 

Bella Zsolt: Amikor 2003-ban megépült az uszoda, a gyerekek olyan esélyt kaptak, ami kevés 

helyen adatik meg országos szinten is. Azért nem értett egyet azzal, hogy egy hónapban 
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egyszer legyen ingyenes az uszoda, mert 16 ember tud nyugodtan úszni az uszodában. Ha 

többen lennének, akkor már használhatatlan, élvezhetetlen. Az önkormányzat egy munkahely, 

adhat a dolgozóinak gesztus értékű kedvezményt. Meggyőződése, hogy nem járnának 

tömegesen az önkormányzat dolgozói az uszodába, attól, hogy ingyenes a használat. 

Javasolta, hogy a beadványa első részéről most döntsenek, a második részről pedig akkor 

döntsenek, ha a bizottság és a Moson Szél Egyesület kidolgozták az uszoda használatával 

kapcsolatos javaslataikat. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Az uszodába reggel is kell úszómester. Hogyan fogják ezt a feladatot 

ellátni? 

 

Bella Zsolt: A jelenlegi úszómester fog dolgozni reggel is.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Bella Zsolt javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

módosítja a városi uszoda nyitva tartását. A lakosság igényének megfelelően reggel 6 

óra és 7 óra 30 perc közötti időszakban is biztosítja az uszoda használatát kísérleti 

jelleggel, 2015 decemberéig. 

 

Az önkormányzat és intézményei, valamint az iskolák dolgozói ingyenes használatáról 

a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint Moson Szél 

Egyesület által kidolgozott javaslat után dönt. 

 

Felelős: Bella Zsolt alpolgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

17./ Napirendi pont 

 

 

-  Az önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása (24. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban módosító javaslata az lenne, hogy a 

Klafszky Katalin Tagiskola helyzetének rendezését júniusról májusra hozzák előre.  

 

Nemes Csaba: Akkor fognak dönteni a Klafszky Katalin Tagiskola sorsáról vagy a pillanatnyi 

állapotáról tárgyalnak? 

 

Lőrincz György: Addigra készül el minden olyan anyag, ami alapján érdemben tudnak 

dönteni a céltartalék felhasználásáról.  

 

Nemes Csaba: Ennek fényében a módosítást nem támogatta. 

 



23 

 

Dr. Kurunczi Károly: Májusban arról fognak dönteni, hogy a Klafszky Katalin Tagiskolát 

bővítik, vagy arról, hogy behozzák a központi iskolába? 

 

Lőrincz György: Megvizsgálja a szakértő csoport azt, hogy a Klafszky Katalin Tagiskola 

bővítésének milyen lehetőségei vannak és ez milyen fenntartási költségekkel járna a 

későbbiek folyamán.  

 

Luka János: A gazdasági program mielőbbi elfogadását tartotta szükségesnek. Ennek a 

megalkotása elsődleges kell, hogy legyen. Ebben szerepelnie kell minden olyan lényeges 

pontnak, amit az önkormányzat szeretne megvalósítani. A pontok mellett szerepelnie kell 

összegeknek is. Gazdasági program nélkül fogadták el a költségvetést is. E nélkül a Klafszky 

Katalin Tagiskoláról sem lehet dönteni, mert az politikai döntés lenne. Van-e arra információ, 

hogy a Klafszky Katalin Tagiskoláról szóló jelentés elkészül-e májusra? Ez egy előkészítési 

szakasz, ennek májusra meg kell lennie. Kell egy látványterv, számítások a kapacitásra, 

illetve arra, hogy mennyi lesz az üzemeltetési költség.  

 

Lipovits Máté: Azt gondolta, hogy a képviselő-testület a Klafszky Katalin Tagiskola 

megmentése mellett van. Megmenthető lenne egy szép épület, lenne egy tornacsarnok. 

Szomorúan hallotta, hogy még mindig az a kérdés, behozzák-e a péteri diákokat a központi 

iskolába.  

 

Nemes Csaba: Évek teltek el úgy, hogy az önkormányzat 2011. évi döntését nem hajtották 

végre. Akkor 400 M Ft-ra lett volna szükség az iskola felújításához. Nem látványterv kell, 

hanem számítások arra, hogy mennyibe kerülne a Klafszky Katalin Tagiskola bővítése, illetve 

az, ha bejönne a központi iskolába. Ezzel májusig sem lehet várni. A tornatermet sem lehet 

megépíteni 76 M Ft-ból úgy, hogy utána pedig behozzák a péteri gyerekeket a központi 

iskolába. Akkor valóban kidobott pénz lenne a tornacsarnok megépítése. 

 

Luka János: Arról még nem döntött a képviselő-testület, hogy megépíti a tornacsarnokot. Ez 

nem jelenti azt, hogy nem lesz tornacsarnok. A téma több részből áll. 2011-ben megvásárolták 

a lottózó épületét 10 M Ft-ért, iskolabővítés címén. 2014-ben megvásárolták a Kristály 

Vendéglőt és a hozzá tartozó telket 17 M Ft-ért, szintén iskolabővítés címén. Van az 

önkormányzatnak elég üres épülete e nélkül a két épület nélkül is. Azzal mindenki egyetértett, 

hogy a Klafszky Katalin Tagiskola tanulói részére minél magasabb oktatási színvonal 

megteremtése a cél.  

 

Lőrincz György: Márciusra kerüljön be a munkatervbe a gazdasági program megvitatása. 

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a gazdasági programmal kapcsolatos javaslataikat 

juttassák el hozzá. Így azokat a gazdasági programba be tudja építeni.  

Szavazásra tette fel az önkormányzat 2015. évi munkatervének fenti módosításokkal történő 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti módosításokkal 

elfogadta Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi munkatervét. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

18./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata (25. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A vonatkozó jogszabályok változása miatt vált szükségessé az 

együttműködési megállapodás módosítása. Kérte a napirendi ponttal kapcsolatos 

hozzászólásokat, javaslatokat 

 

Hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatának 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (II. 18.) Határozata 

 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat és 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: 2015. március 1.  
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19./ Napirendi pont 

 

- Egyéb ügyek 

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26. sz. melléklet) 

 

 

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

hozzászólás. Szavazást rendelt el.  

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

- Jánossomorja Sportegyesület kérelme (27. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy nem plusz támogatást kért a JSE, hanem kölcsönt a 

működésükhöz. Átadta a szót Luka Jánosnak. 

 

Luka János: Ennek a szervezetnek folyamatosan van költsége. Ezért javasolta, hogy 

biztosítják a JSE részére a kölcsönt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a JSE kérelmének elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorjai Sportegyesület részére 1 M Ft összegű kölcsönt biztosít. JSE a kölcsönt 

úgy téríti meg az önkormányzatnak, hogy a civil szervezetek részére kiírt pályázaton 

számára megállapított támogatásba az 1 M Ft összeget beszámítja.  

 

Amennyiben a JSE nem részesül támogatásban, vállalja, hogy az 1 M Ft-ot legkésőbb 

2015. június 1-jéig visszafizeti az önkormányzatnak.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2015. június 1. 
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- Jánossomorja Város Önkormányzat, mint az Ellátásért felelős tulajdonosi 

hozzájárulás adása az Aqua Kft., mint üzemeltető részére a Jánossomorja 

1422/3 Hrsz. víztorony távközlési és internetszolgáltatók részére történő 

bérbeadásához (28. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat. 

 

Luka János: A lakosság részéről felmerülhet esetleges tiltakozás a sugárzás miatt. 

Amennyiben az önkormányzat az AQUA Kft-nek nemet mond, akkor az internetszolgáltató 

közvetlenül fog az önkormányzathoz fordulni.  

Javasolta a hozzájárulás megadását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (II. 18.) Határozata 

 

 Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aqua Kft. (9200 

Mosonmagyaróvár Timföldgyári út 4.) és a 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. (2011 

Budakalász Káplán u. 8.) között a Jánossomorja 1422/3 Hrsz., valamint a Hanságliget 

0390/12 Hrsz. víztornyon bázisállomás üzemeltetésére irányuló szerződés 

megkötéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

 

Felelős: Leitner László ügyvezető igazgató 

 

Határidő: azonnal 

 

 

- Jánossomorjai Értéktár Bizottság tagságáról való lemondás (29. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható indokok miatt Bella Zsolt lemondott értéktár 

bizottsági tisztségéről. Egyben javasolta, hogy Prátser Krisztián nem képviselő bizottsági 

tagot válassza meg a képviselő-testület a bizottságba.  

 

Bella Zsolt: Elmondta, hogy Prátser Krisztián szívesen vállalja a bizottságban való tagságot, 

illetve munkát.  

 

Lipovits Máté: Technikai jellegű kérdése az, hogy meddig tart egy ilyen bizottsági tagság. 

 

Lőrincz György: Visszavonásig.  

Szavazásra tette fel Bella Zsolt előterjesztésének elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 



27 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

elfogadja Bella Zsolt lemondását a Jánossomorjai Értéktár Bizottságban betöltött 

tagsági viszonyáról. 

 

Döntött továbbá arról, hogy az értéktár bizottságba megválasztja Prátser Krisztiánt, a 

Humánpolitikai Bizottság külsős tagját.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

   

 

- Harmadik háziorvosi praxis visszaállítása  

 

Lőrincz György: Régóta foglalkozik már a harmadik háziorvosi praxis visszaállításával. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy van egy hölgy, aki jelentkezett erre a praxisra. Egy 

elvi döntést kért most a képviselő-testülettől, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a 

rendeletmódosítást előkészíthessék, amely azt célozza meg, hogy újra beindul a harmadik 

háziorvosi praxis Jánossomorján.   

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Szívből örült, hogy lesz egy új kolléga. Az orvosi ügyeletben és az 

orvosi rendelőben nagyon megnőtt a betegforgalom. Nagyon várja az új kollégát és 

mindenben igyekszik vele együttműködni.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a harmadik háziorvosi praxis visszaállításának 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

        

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (II. 18.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy újból 

visszaállítja a harmadik háziorvosi praxist. 

 

Felkérte a jegyzőt, hogy a szükséges rendelet módosítást a következő képviselő-

testületi ülésre készítse elő. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

Lőrincz György: Megkérdezte, kinek van döntést igénylő ügye. 
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Nemes Csaba: Nem döntést igénylő ügye lenne, hanem a Klafszky Katalin Tagiskola ügyére 

tér vissza. Szakmailag a legjobb az lenne, ha behoznák a péteri gyerekeket a központi 

iskolába. Ő már belátta azt, hogy a KLIK nem fog javítani a Klafszky Katalin Tagiskolán, az 

önkormányzat nem rendelkezik több száz millió forinttal és pályázat sincs már 7 éve. Kérte a 

képviselő-testületet, döntsön arról, hogy a 76 M Ft-ot fordítsa a Klafszky Katalin Tagiskola 

tornatermének megépítésére. A szakértői vélemény terjedjen ki arra, hogy a Kristály 

Vendéglő felé vagy az iskola területén történjen a bővítés. Ha ez megvalósulna, akkor a 

Klafszky Katalin Tagiskola megmenekülne. Amennyiben a péteri gyerekek bejönnének a 

központi iskolába, még nem oldódna meg a testnevelés kérdése. A jánosi csarnok nehezen 

bírja el a terhelést a központi iskola tekintetében. A szakértői véleménytől függetlenül kérte a 

tornaterem megépítését a Klafszky Katalin Tagiskola területén.  

 

Bella Zsolt: Polgármester Úr és Luka János arra kérte őt alpolgármesterként, hogy 

vizsgáltassa meg Klafszky Katalin Tagiskola működésének kérdését. Egy olyan 

hatástanulmányt készítsenek a szakemberek, hogy mennyibe kerülne a Klafszky Katalin 

Tagiskola bővítése és mennyibe kerülne az, ha a központi tagiskolába kerülnének a péteri 

tanulók.  

Képviselőként véleménye az, hogy tavaly, amikor a Kristály Vendéglő megvásárlása mellett 

döntöttek a képviselő-testületi tagok, akkor kifejezték azon szándékukat, hogy a Klafszky 

Katalin Tagiskolát meg kívánják menteni.  

Meggyőződése, egy önkormányzat nem csak gazdasági érdekek figyelembevételével kell, 

hogy döntsön.  

4-5 éve volt szó a somorjai óvoda bezárásáról. Luka János akkor azt nyilatkozta, hogy a 

költség különbözetet fedezi, csak maradjon meg Somorján az óvoda. 

 

Luka János: Ezt most is fenntartja. Somorján már nincs más intézmény.  

 

Bella Zsolt: Ahhoz, hogy egy önkormányzat működni tudjon, megfelelő pénzeszközökkel kell 

rendelkeznie. De nem csak a gazdasági szempontokat kell figyelembe venni. 

 

Luka János: Az oktatás színvonalának emelését említette a korábbiakban, ez nem gazdasági 

szempont. Ez nem épülettől függ, hanem a pedagógusoktól, a gyerekek komfortérzetétől.  Mi 

változott a 2011-es döntés óta?  

A bizottsági ülésen az nem hangzott el, hogy a céltartalékot csak akkor használhatják fel a 

Klafszky Katalin Tagiskolára, ha van pályázati lehetőség. A TAO pályázati lehetőségeket 

Jánossomorja eddig nem használta ki. Egy iskolabővítés nem valósítható meg ebből a 

pályázatból, de a tornaterem építés igen.  

A Klafszky Katalin Tagiskola ügyéről jelen esetben ne döntsön a képviselő-testület. 

 

Lipovits Máté: Véleménye szerint egy új tanulmányra lenne szükség, ami konkrétan a 

Klafszky Katalin Tagiskola teljes rekonstrukciójáról szólna. Ezt a rekonstrukciót lépésenként 

kellene végrehajtani, minden évben bizonyos összeget elkülönítve. A péteri iskolát 

mindenképpen meg kell menteni.  

 

Molnár Gábor távozott, 8 fő képviselő van jelen. 

 

Lőrincz György: Nemes Csaba javaslata tehát az, hogy 76 M Ft-ot a céltartalékból Klafszky 

Katalin Tagiskola tornatermének építésére szavazzanak meg. Luka János javaslata pedig az 

volt, hogy most erről ne szavazzon a képviselő-testület.  

Szavazásra tette fel Luka János javaslatának elfogadását. 
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A képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal elutasította Luka János javaslatát.  

 

Luka János: 76 M Ft-ról nem is volt szó. 86 M Ft a céltartalék, melyből 10 M Ft a pályázati 

önrészekre lett elkülönítve. Amit Nemes Csaba beterjesztett 35 M Ft-ról szól, most pedig már 

76 M Ft-ról beszélnek. Továbbiakban nem kívánt részt venni a képviselő-testületi ülésen. 

 

Luka János távozott, 7 fő képviselő van jelen.  

 

Winkler László: Emlékei szerint 85 M Ft a tartalék összege. 

 

Dr. Péntek Tímea: A 85 M Ft az általános tartalék összege, a céltartalék pedig 86 M Ft.  

 

Lőrincz György: Kérdése Nemes Csabához, hogy elfogadja-e azt, hogy a Klafszky Katalin 

Tagiskola ügyében később dönt a képviselő-testület. 

 

Nemes Csaba: Igen, elfogadta.  

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az ASDAG átjárónál a 

sorompó berendezés telepítését a GYSEV Zrt. egy projekt keretében megvalósítja. A 

munkálatok 2015. negyedik negyedévében fognak megvalósulni.  

A JSE egy TAO pályázat miatt kereste meg az önkormányzatot. A futópályát szeretnék 

befüvesíteni. Erről a márciusi képviselő-testületi ülésen kell dönteni. 

Megkérte Nemes Csabát, ismertesse a március 15-ei programot. 

 

Nemes Csaba: A programot a művelődési ház állította össze. A műsort külsős profi művészek 

fogják adni. Az ünnepi szónok Molnár Gábor képviselő-testületi tag lesz. A fúvós egyesület is 

részt vesz az ünnepségen, fáklyás felvonulás után pedig koszorúzás lesz a kopjafánál.  

 

Lipovits Máté: Kérdése az, hogy az árokrendszer ügyében a Féltoronyi utca tekintetében 

történt-e előrelépés. 

 

Lőrincz György: A most elfogadott költségvetésben az árokrendszer felújítására elkülönítettek 

egy összeget, mely összeg a legkritikusabb szakaszokra elég. Az elkövetkező időszak feladata 

lesz a sorrend felállítása annak érdekében, hogy melyek azok a szakaszok, ahol meg kell 

oldani az árkok mélyítését, tisztítását. 

 

Bella Zsolt: Az anyagi keret erre a célra elég szűkös. Az árajánlatok beérkezése után tudnak 

dönteni arról, hogy mely szakaszokon végzik el a munkát.  

Többen jelezték a lakosság részéről, hogy a kukás autókból kiesik a szemét. 

 

Lőrincz György: Ezt jelezni fogja a Rekultív Kft-nek. 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

Lőrincz György       Dr. Péntek Tímea 

   polgármester            jegyző 


