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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

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

  Jánossomorja Televízió munkatársai 

  Kisalföld napilap munkatársa 

  Fekete Csaba, a Rascalls Baseball Egyesület elnöke 

 

Lőrincz György: Mielőtt a képviselő-testület megkezdené munkáját, átadta a szót Fekete 

Csabának. 

 

Fekete Csaba: Köszöntött minden megjelentet. Ma nem kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hanem azért jött, hogy egy díjat átadjon. Egyesületük három évvel ezelőtt alapított egy díjat, 

amelyet azon külsősök kaphatnak, akik segítik a csapatot. 2014 decemberében is 

megválasztottak egy embert, akit a díjra érdemesnek találtak, név szerint Dr. Kurunczi Károlyt. 

Ezzel a díjjal szeretné a baseball egyesület megköszönni Polgármester Úr azon munkáját, amit 

a csapatért tett. A csapat 1997-ben alakult, 2000-ben érkeztek Jánossomorjára. Azóta van 

kapcsolat a csapat és Dr. Kurunczi Károly között. Nagyon sokat segített a pálya felújítása, 

átalakítása során anyagilag és erkölcsileg. A külföldi edző érkezése után szintén sok segítséget 

kaptak. Természetesen Polgármester Úr mögött ott állt a képviselő-testület is. Még egyszer 

megköszönte Polgármester Úr segítségét és további sok sikert kívánt képviselői munkájához. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte a díjat a baseball egyesületnek és sikeres szereplést kívánt 

a bajnokságban. 

 

Lőrincz György: Gratulált dr. Kurunczi Károlynak a díjhoz. 

Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő jelen van, továbbá azt, hogy a kiküldött 

napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. (2. sz. 

melléklet) 

Szavazásra tette fel a napirend elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X. 30.) számú rendelet 

módosítása 

 

2./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

3./ Állattartási rendelet felülvizsgálata 
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4./ Az önkormányzat 5 éves gazdasági programjának megtárgyalása 

 

5./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása 

 

6./ Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása 

 

7./ Ingatlanügyek 

 

8./ Klafszky Katalin Tagiskola felújítása 

 

9./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

10./ Egyéb ügyek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X. 30.) számú rendelet 

módosítása (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Köztudomású, hogy 2013 októberében a három háziorvosi praxisból két 

praxis lett. A harmadik praxist több éven keresztül helyettesítéssel látták el. Most lehetőség van 

arra, hogy visszaálljon ez a harmadik körzet. Azt a döntést kell meghoznia a képviselő-

testületnek, hogy létre kívánja hozni a harmadik körzetet, illetve meg kell határozni az egyes 

körzetekhez tartozó utcákat. Megjegyezte, hogy a két jelenlegi háziorvos nem kívánt élni a 

kártalanítási lehetőséggel. Mindent figyelembe véve legkorábban július 1-jén állhat munkába a 

háziorvos. A napirendi pontot mindhárom állandó bizottság megtárgyalta. Elsőként a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagját, Dr. Kurunczi Károlyt kérte meg, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

elfogadásra javasolta a harmadik háziorvosi körzet létrehozását. 

 

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

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén elfogadásra javasolta az előterjesztésben 

foglaltakat. 

 

Lőrincz György: A Szociális Bizottság elnökének, Winkler Lászlónak adta át a szót. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 13/2013. (X. 30.) rendelet módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 5/2015. (III. 25.) 

rendeletét, mely a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X. 30.) rendelet 

módosításáról szól, a 4. sz. melléklet szerint.  

 

 

2./ Napirendi pont  

 

 

- Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítása (5. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a múlt ülésén fogadta el a képviselő-testület azt a rendeletet, 

amely szerint a civil szervezetek részére kiosztják a támogatást. Ebben a rendeletben pályázati 

keretösszegként 1 M Ft szerepelt, melyet a Humánpolitikai Bizottság javaslatára 1 M Ft-tal 

megnövelt a képviselő-testület. A támogatás mértékének emelésére is javaslatot tett a bizottság. 

Ennek felső határát 100.000,- Ft-ban állapítanák meg. Ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Megkérte Dr. Kurunczi Károlyt, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A bizottság javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 2/2015. (II. 18.) rendelet módosításának elfogadását.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 6/2015. (III. 25.) 

rendeletét, mely az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 

18.) rendelet módosításáról szól, a 6. sz. melléklet szerint.  

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- Állattartási rendelet felülvizsgálata (7. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A munkatervbe beépítésre került a fenti rendelet felülvizsgálata. Ezt Jegyző 

Asszony meg is tette. Az előterjesztésben le is írta, hogy az állatok tartásának és tenyésztésének 

szabályairól, valamint az állatok védelméről magasabb szintű jogszabályok rendelkeznek. Ezért 

Jegyző Asszony nem tartja szükségesnek helyi rendelet megalkotását. Ugyanakkor a munkaterv 

szerint áprilisban fogja tárgyalni a képviselő-testület a közösségi együttélés szabályairól szóló 

rendeletet, mely rendelet az állattartásra vonatkozó egyéb szabályok betartására is fog 

vonatkozni.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 11/2008. (IX. 24.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló rendelet elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 7/2015. (III. 25.) 

rendeletét, mely az állatok tartásáról szóló 11/2008. (IX. 24.) rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szól, a 8. sz. melléklet szerint. 

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- Az önkormányzat 5 éves gazdasági programjának megtárgyalása (9. sz. melléklet)  

 

 

Lőrincz György: Törvényi kötelezettségének tesz eleget a képviselő-testület azzal, hogy a 

gazdasági programot tárgyalja. A napirendi pontot megtárgyalták az állandó bizottságok. Átadta 

a szót a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának, Dr. Kurunczi 

Károlynak, aki ismertette a bizottság véleményét.  

 

Dr. Kurunczi Károly: A bizottság részletesen megtárgyalta a napirendet. A ciklusban 

előfordulhat olyan eset, ami átírja a gazdasági programot. A bizottság elfogadásra javasolta a 

képviselő-testületnek a gazdasági programot.  

 

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

 

Nemes Csaba: A bizottság elfogadásra javasolta a gazdasági programot. 

 

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

 

Winkler László: A Szociális Bizottság szintén elfogadásra javasolta a gazdasági programot. 

 

Lőrincz György: Két év múlva a tervet felül kell vizsgálni, mert lehetnek olyan pontjai, 

amelyeket nem tudnak megvalósítani. Remélhetőleg ebből nem lesz sok. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Az aktualitása miatt kérdezte a következőket: Zöldhulladék elszállítás és 

az évente egy alkalommal történő lomtalanítás. Ezekről szeretne többet tudni. Jegyző 

Asszonytól kérdezte, hogy lehet-e jelenleg avart égetni. 

 

Dr. Péntek Tímea: Jánossomorja Város Önkormányzatának van helyi rendelete a tűzgyújtásról, 

ezért meghatározott időintervallumon belül lehet avart égetni. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A 8507-es számú út felújításával kapcsolatban is szeretne tájékoztatást 

kapni.  

 

Lőrincz György: A gazdasági programban valóban csak egy alkalommal szerepel a 

lomtalanítás, de ez nem zárja ki azt, hogy kétszer is legyen egy évben. Beszélt a szolgáltatóval 

és azt az információt kapta, hogy olyan jellegű lomtalanítás, amely Jánossomorján eddig volt, 

példa nélküli, már sehol nincs a megyében. A szolgáltató évente egyszer köteles a lomtalanítást 

elvégezni. Az utcák végére kihelyezik a konténereket és abba lehet elhelyezni a lomtalanítani 

kívánt tárgyakat. A szolgáltató ez évtől ennek a kötelességének eleget fog tenni. A zöld hulladék 

elszállítása vonatkozásában elmondta, hogy változott a törvény. Előírja a szolgáltatónak, hogy 

mindenféle frakciót külön kell elszállítani a lakosságtól, illetve a háztartásoktól. Ennek 
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megfelelően a zöld hulladékot el fogja szállítani a szolgáltató a lakosságtól. A zöld hulladék 

gyűjtésére barna kuka fog szolgálni, illetve lehet komposztáló edényeket is igényelni. Illetve a 

kuka mellé a szolgáltató logójával ellátott zsákokban is elhelyezhető a zöldhulladék. 

A 8507-es úttal kapcsolatban elmondta, hogy többször tárgyalt a közútkezelő képviselőivel. 

Szeretné, ha ennek az útnak az összes szakasza az államé legyen. Ezt megfogalmazta a 

közútkezelő felé. Remélhetőleg így az út átkerül az államhoz. A felújítás biztosan nem fog 

megvalósulni, de ígéretet kapott arra, hogy kátyúzni fognak és padkavágást is végeznek.  

 

Dr. Kurunczi Károly: A zöld hulladék szállítás vonatkozásában elmondta, hogy véleménye 

szerint egyértelmű a visszalépés a korábbi szolgáltatás színvonalához képest. Továbbá 

visszalépés az is, hogy nem a házak elől és nem évente kétszer lesz lomtalanítás.  

 

Winkler László: Az ő tudatában is az volt, hogy nem lehet tüzet gyújtani, avart égetni. Kérdése, 

hogy mennyibe került az önkormányzatnak az, hogy hetente-kéthetente a házak elől 

elszállították a zöld hulladékot. 

 

Lőrincz György: Éves szinten ez 10 M Ft-ba került. Ez csak az elhelyezést tartalmazza, a 

munkások bérét és a szállítást nem. A lomtalanítás szintén ugyanennyibe került. Az idei évből 

400 m3-ig ingyenes lesz a lomtalanítás. Valószínűleg több lesz az elhelyezendő lom, mint 400 

m3, de csak az e feletti részt kell kifizetni. A hulladékudvaron is el lehet helyezni egész évben 

ingyenesen bizonyos mennyiségű lomot, függetlenül a lomtalanítási akciótól.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Tartott attól, hogy ha nem lesz lomtalanítás, akkor a lom az erdősávban 

fog kikötni.  

 

Lőrincz György: Lesz lomtalanítás, sőt lehet, hogy kétszer is, de egyelőre egyet terveztek be. 

A tűzgyújtással kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint sokkal több tüzelés ezután sem 

lesz. Remélhetőleg mindenki betartja a szabályokat. A rendeletet érdemes lenne felülvizsgálni 

az év folyamán és esetleg egy kis szigorítást bevezetni.  

 

Dr. Kurunczi Károly: A lomtalanítás a költségvetésben csak egyszer szerepel, illetve a zöld 

hulladék szállítást már nem is tervezték be?  

 

Lőrincz György: Igen, a költségvetésben már csak egyszer szerepel kiadásként a lomtalanítás 

és a zöld hulladék szállításra pedig nem terveztek be semmiféle költséget. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A képviselő-testületnek kellett volna arról tárgyalni, hogy 

megváltoztatják a lomtalanítás menetét. Azt, hogy csak egyszer lesz, nem a képviselő-testület 

döntötte el. Nem rengeti meg Jánossomorja Város költségvetését a lomtalanítás. A 

választópolgárok előtt csak azt tudja képviselni és hangsúlyozni, hogy nem a képviselő-testület 

döntött arról, hogy csak egyszer lesz lomtalanítás.  

 

Lőrincz György: Véleménye szerint az előző módozatot sem a képviselő-testület döntötte el. A 

költségvetésben szerepel az egyszeri lomtalanítás és a költségvetést pedig elfogadták. 

Természetesen lehet azt módosítani, de meg kell jelölni a második lomtalanítás költséghelyét, 

illetve azt, hogy melyik költségvetési sorból veszik azt el.  

 

Dr. Kurunczi Károly: Emlékei szerint a lomtalanítást két nap alatt végezték el. Winkler László 

javaslata volt az, hogy városrészenként legyen a lomtalanítás. Akkor a testület ezt megtárgyalta. 
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Lőrincz György: Egy módosító javaslat volt akkor, azt valóban tárgyalta a képviselő-testület.  

 

Prátser Krisztián: A lakásotthon ügyére hívta fel a képviselő-testület figyelmét. Van-e az 

önkormányzatnak valamilyen ráhatása, befolyása, jogi eszköze a lakásotthon működésére, 

illetve a gyerekek egyik helyről másikra történő áthelyezésére? A lakásotthonnal az induláskor 

nem volt probléma, de az utóbbi időszakban több rendőrségi és fegyelmi ügy volt már. Egyre 

több probléma van. Sajnos az itt lakó gyerekek szüleivel nem tudják a kapcsolatot tartani, a 

gyámsági státusz kimerül abban, hogy a gyerekek költőpénzét kezelik. A nevelőknek és a 

pedagógusoknak semmi eszköz nincs a kezükben, így nagyon nehéz helyzetben vannak. 

Beleszólhatnak-e a lakásotthon működésébe? Vagy fel kell készülniük arra, hogy bármikor 

bármilyen gyerekeket hozhatnak ide az ország különböző részeiről?  

 

Lőrincz György: Nem az önkormányzat működteti a lakásotthon, de felveszik a kapcsolatot a 

működtetővel és esetleg egy tárgyalás során beszélhetnek a problémák megszüntetéséről.  

Szavazásra tette fel az 5 éves gazdasági program elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

önkormányzat 5 éves gazdasági programját elfogadja. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

5./ Napirendi pont 

 

 

- Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása (10. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A költségvetési rendeletben 28,3 M Ft-os keretösszeget hagyott jóvá a 

képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására. A beadott 

pályázatok szerint az igény 40 M Ft. Emellett van 2 M Ft-os keret a kisösszegű pályázatokra, 

illetve egyedi kérelmek alapján a polgármesternek is van jogosultsága 100 E Ft-os értékhatárig 

támogatást adni. Fontosak a civil szervezetek az önkormányzat számára. Fontos, hogy az 

önkormányzat a civil szervezeteket támogassa, hiszen ők a helyi közélet motorjai és fontos 

szereplői. Természetesen a civil szervezeteknek más forrásokra is támaszkodniuk kell, nem 

csak az önkormányzat támogatására. Itt más pályázati forrásokra gondolt. Az önkormányzat a 

Napi Pályázati Értesítőből kigyűjti a civil szervezetekre vonatkozó pályázatokat és azt eljuttatja 

a művelődési ház felé.  

A 13 pályázatot mindhárom bizottság megtárgyalta.  

 

Nemes Csaba: Véleménye szerint párhuzamosan tárgyalják meg a javaslatokat. 
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Lőrincz György: Ezzel egyetértett. Megkérte Dr. Kurunczi Károlyt, pályázónként ismertesse a 

bizottság javaslatát. 

 

Dr. Kurunczi Károly: GÁLA Horgász Egyesület 100.000,- Ft-os támogatást kért. Ezt a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elutasította. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság sem támogatta a kérelmet. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság sem támogatta a kérelmet. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a GÁLA Horgász Egyesület támogatásának elutasítását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a GÁLA Horgász 

Egyesület 100.000,- Ft összegű pályázati igényét nem támogatja.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A Jánossomorjai Fúvós Egyesület 700.000,- Ft-os támogatást kért. A 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 500.000,- Ft összegű támogatást 

javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén 500.000,- Ft-os támogatást javasolt. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság is 500.000,- Ft-ot javasolt támogatásként. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Fúvós Egyesület 500.000,- Ft összegű 

támogatásának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a Jánossomorjai Fúvós 

Egyesület részére 500.000,- Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 
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Dr. Kurunczi Károly: A Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány 300.000,- Ft-os támogatást 

igényelt. A bizottság javasolta a 300.000,- Ft odaítélését. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság is 300.000,- Ft-ot javasolt. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság szintén 300.000,- Ft-ot javasolt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány 300.000,- Ft 

összegű támogatásának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a Mosonszentpéteri 

Iskoláért Alapítvány részére 300.000,- Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A Moson-Szél Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület 2.575.000,- Ft-

os támogatást igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1 M Ft-

ot javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság 1,9 M Ft-os támogatást javasolt. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság 1 M Ft-ot javasolt. 

 

Nemes Csaba: Az egyesület több ízben szerepelt városi rendezvényeken. Az 1,9 M Ft sem 

fedezi egész évi kiadásaikat. Az idei évben is egy nagyszabású rendezvényre készülnek. Ezzel 

kapcsolatban már az előkészületek megtörténtek, folynak a próbák. Kérte a képviselő-testületet, 

hogy támogassa az 1,9 M Ft-os támogatás megítélését. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Emlékeztette a képviselő-testületet arra, hogy fordult már elő az, hogy 

egy civil szerveződés rendezvényt szervezett Jánossomorján. Amikor elszámolásra került sor 

600.000,- Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, mivel a civil szervezet pénze nem fedezte a 

kiadásokat. Ezzel azt akarta mondani, hogy minden civil szervezet gondolja át, hogy milyen 

rendezvényt szervez.  

 

Nemes Csaba: Valóban történt olyan eset, amikor néhány civil szervezet többet költött, mint 

amennyivel gazdálkodhatott volna. Ezzel az elvvel ő sem értett egyet. Szakítani kell ezzel a 

„hagyománnyal”. Ne az önkormányzat felelőssége legyen az, ha túlköltekezik egy szervezet. 

 

Nikházi Árpád: Kérte a képviselő-testületet, hogy ne hasonlítsák a Moson-Szél Egyesületet más 

olyan egyesülethez, akik nem tudtak elszámolni a támogatással, illetve túlköltekeztek. A 

Gödör-Napok keretében kerül sor egy musical előadásra, aminek a hangosítását az egyesület 

fogja végezni, ezért lenne szükségük a támogatásra. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Moson-Szél Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület 

1,9 M Ft összegű támogatásának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a Moson-Szél 

Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület részére 1,9 M Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A Jánossomorjai Sport Egyesület 15.740 E Ft összegű támogatást 

igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 13,5 M Ft-ot javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság javaslata 12 M Ft. 

 

Winkler László: A sportegyesület az elmúlt években több sikeres pályázaton vett részt, ezáltal 

sikerült felújítani az öltözőt, a kiszolgáló helyiségeket, fűtési rendszert. Véleménye szerint 13,5 

M Ft-ot kellene megítélni a JSE részére. Az egyesület az idei évben is szeretne részt venni 

pályázaton, melyhez 6 M Ft-ra lenne szükségük.  

 

Lőrincz György: A tavalyi évben is kapott a sportegyesület az önrészre 3 M Ft plusz támogatást 

az önkormányzattól.    

Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Sport Egyesület 12 M Ft összegű támogatásának 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal nem hozott döntést. 

 

Lőrincz György: Mivel nem született döntés, kérte, hogy folytassák a munkát a többi civil 

szervezet támogatásának megtárgyalásával és a végén térjenek vissza a JSE ügyére. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A Jánossomorja Polgárőr Egyesület 1,5 M Ft összegű támogatást 

igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolta az 1,5 M Ft 

támogatás biztosítását. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén 1,5 M Ft-os támogatást javasolt. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság szintén. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorja Polgárőr Egyesület 1,5 M Ft összegű 

támogatásának elfogadását. 

 

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

 



10 
 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a Jánossomorja 

Polgárőr Egyesület részére 1,5 M Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Az Örökség Kulturális Egyesület 1.890.800,- Ft összegű támogatást 

igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1 M Ft-os támogatást 

javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén 1 M Ft-ot javasolt. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság is 1 M Ft-os támogatást javasolt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Örökség Kulturális Egyesület 1 M Ft összegű 

támogatásának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során az Örökség Kulturális 

Egyesület részére 1 M Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A Jánossomorja Baseball Egyesület 2.870.252,- Ft összegű támogatást 

igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2,2 M Ft-ot javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén 2,2 M Ft-ot javasolt. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság is 2,2 M Ft-os támogatást javasolt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorja Baseball Egyesület 2,2 M Ft összegű 

támogatásának elfogadását. 
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Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a Jánossomorja 

Baseball Egyesület részére 2,2 M Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 10.967.000,- Ft összegű 

támogatást igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 5 M Ft-ot 

javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság javaslata 5,9 M Ft. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság 5 M Ft-ot javasolt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 5,9 M Ft 

összegű támogatásának elfogadását.  

 

A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a Jánossomorja 

Kultúrájáért Közalapítvány részére 5,9 M Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A Jánossomorjai Kutyabarátok 2007 Egyesület 200.000 Ft összegű 

támogatást igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 100.000,- 

Ft-ot javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén 100.000,- Ft-ot javasolt. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság szintén 100.000,- Ft-ot javasolt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Kutyabarátok 2007 Egyesület 100.000,- 

Ft összegű támogatásának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a Jánossomorjai 

Kutyabarátok 2007 Egyesület részére 100.000,- Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1.457.000,- Ft összegű támogatást 

igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1,4 M Ft-ot javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén 1,4 M Ft-ot javasolt. 

 

Winkler László: Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

támogatásáról szóló szavazásból kizárják-e Winkler Lászlót. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról szóló szavazásból Winkler Lászlót kizárja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1,4 M Ft összegű 

támogatásának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület részére 1,4 M Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 
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Dr. Kurunczi Károly: A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 1.467.740,- Ft összegű 

támogatást igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1 M Ft-ot 

javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén 1 M Ft-ot javasolt. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság is 1 M Ft-ot javasolt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 1 M Ft 

összegű támogatásának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a Jánossomorjai 

Független Közéleti Társaság részére 1 M Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Az I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 700 E Ft összegű támogatást 

igényelt. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 700 E Ft-ot javasolt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság 500 E Ft-ot javasolt.  

 

Winkler László: A Szociális Bizottság 700 E Ft-ot javasolt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 500 E Ft-tal 

történő támogatásának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során az I. Sz. Általános 

Iskoláért Alapítvány részére 700.000,- Ft összegű támogatást nyújt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 12 M Ft maradt, amiről még a képviselő-testületnek kell 

döntenie.  
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Dr. Kurunczi Károly: A költségvetésben is 28,3 M Ft-ot fogadtak el, nincsenek arra 

feljogosítva, hogy ezt túllépjék. 

 

Prátser Krisztián: Befolyásolja-e a JSE költségvetését az, ha ősztől más bajnokságban szerepel 

a csapat? 

 

Dr. Péntek Tímea: Luka János, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

elnökének véleménye szerint ebben az esetben június 30-ig felül kell vizsgálni a támogatást. A 

támogatást nem egy összegben kapja meg a JSE, hanem időarányosan. 

 

Nemes Csaba: Egyetértett azzal, hogy felül kell vizsgálni a támogatást június 30-ig. Ha 

lehetőség lesz rá, akkor a 13,5 M Ft-ot megszavazhatja a képviselő-testület.  

 

Winkler László: Ha nem kapja meg a kért összeget a JSE, akkor év végén előállnak majd a 

pótköltségvetéssel. Azt pedig mindig megszavazta a képviselő-testület. A TAO pályázaton a 

JSE 6 M Ft-ot nyert. 

 

Bella Zsolt: Nem lehet „édesebb” gyermeke a JSE a képviselő-testületnek, mint a többi civil 

szervezet. A már megítélt támogatások közül honnan venné el a képviselő-testület azt az 1,5 M 

Ft-ot, amivel többet kellene adni a JSE-nek. Önmérsékletet kell gyakorolnia a JSE-nek is, 

ugyanúgy, ahogy az összes civil szervezet is azt tette. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna távozott, 7 fő képviselő van jelen. 

 

Winkler László: Egyik egyesület sem nyert pályázaton még pénzt, csak a JSE. 

 

Lőrincz György: A többi egyesületnek erre nem volt lehetősége, a TAO pályázaton csak 

sportegyesületek vehettek részt.  

 

Bella Zsolt: Véleménye szerint valamennyi civil szervezet értéket teremt, ami nem csak 

forintban mérhető. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a JSE 12 M Ft-tal történő támogatását, azzal a 

kiegészítéssel, hogy június 30-ig a csapat, bajnokságban betöltött helyezése függvényében felül 

kell vizsgálni a támogatás összegét. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása során a Jánossomorjai Sport 

Egyesület részére 12 M Ft összegű támogatást nyújt, azzal a kiegészítéssel, hogy június 

30-ig a csapat, bajnokságban betöltött helyezése függvényében felül kell vizsgálni a 

támogatás összegét. 
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 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

6./ Napirendi pont  

 

 

- Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása (11. sz. 

melléklet) 

 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna megérkezett, 8 fő képviselő van jelen. 

 

Lőrincz György: Az önkormányzatnak legkésőbb március 31-ig kell elkészítenie közbeszerzési 

tervét. A címében is szerepel, hogy ez egy terv. A 2014-2020-as EU-s pályázati tervezési 

időszak miatt új elemek is beléphetnek később a közbeszerzési tervbe. Ezért különítettek el a 

költségvetésben egy pályázati alapot. Előzetes sajtó információ az, hogy nyártól már lesznek 

pályázati kiírások. A jelenlegi tervben csak azok a közbeszerzések szerepelnek, amiről biztosan 

tudják, hogy az idei évben megkezdődik a kivitelezés, beruházás, felújítás. A napirendet 

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

Lászlót, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Winkler László: A bizottság a közbeszerzési tervet elfogadásra javasolta. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési 

tervének elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 

Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- Ingatlanügyek  

 

- BMBZ Kft. kérelme (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A fenti napirendet megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság. Átadta a szót Dr. Kurunczi Károlynak, ismertesse a bizottság véleményét.  
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Dr. Kurunczi Károly: A BMBZ Kft. az önkormányzat tulajdonában álló területet szeretné 

megvásárolni, mivel a saját telkére nem kap építési engedélyt, ugyanis a rendezési terv ott 6 m 

oldaltávolságot határoz meg. Az országos szabályzat már csak 4 m távolságot ír elő. A bizottság 

hosszasan tárgyalta a lehetőségeket és azt javasolta, hogy a rendezési tervet módosítsák oly 

módon, hogy a 6 m oldaltávolság 4 m-re módosuljon abban a körzetben, ahol a BMBZ Kft. 

területet szeretne vásárolni, illetve ez legyen egységes az egész település tekintetében. A 

rendezési terv módosítása igénybe vesz néhány hónapot, esetleg egy évet, ezt mindenképpen ki 

kell várnia a BMBZ Kft-nek. 

 

Bella Zsolt: Valóban ilyen sok időt vesz igénybe a rendezési terv módosítása?  

 

Dr. Kurunczi Károly: A gyorsított eljárás kb. 6 hónapig tart. Amennyiben nem gyorsított 

eljárásban folytatják le a tervmódosítást, akkor az eltarthat akár egy évig is. Az eljárásban 

nagyon sok hatóságnak kell részt vennie, emiatt húzódik el a rendezési terv módosítása. 

 

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

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (III. 25.) Kt. 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 Halomalja utcában lévő telkének ügye (1791/2. és 1792/2. hrsz.) 

(13. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az elmúlt ülésen már tárgyaltak fenti ügyről. Akkor a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság kérése az volt, hogy jogilag 

tisztázzák az ügyet. A napirendi pontot megtárgyalta a fent említett bizottság. Kérte Dr. 

Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A bizottság javaslata az, hogy vásárolja meg az önkormányzat a 159 m2-

es területet 1.500,- Ft/m2-es áron. 

 

Nemes Csaba: Félő, hogy a későbbiek folyamán az önkormányzatnak problémája lesz abból, 

hogy megsértette a magánterületet. 

 

Lőrincz György: Akkor lehet egy másik utat választani, ami a peres út. Véleménye szerint az 

1.500,- Ft/m2-es ár méltányos és Szabó Veronika elfogadja azt. 
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Dr. Péntek Tímea: Elbirtoklás útján is meg lehet szerezni a területet. Bizonyítani kell, hogy 15 

éve közútként funkcionál. Az ügyet egy ügyvéd és a helyi építész vizsgálta meg, így született 

meg az előterjesztés. Nyilván sokkal egyszerűbb, ha megegyezik a két fél. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az 1791/2. és az 1792/2. hrsz-ú területekből 159 m2 

1.500,- Ft/m2 áron megvásárlásának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

1791/2. hrsz-ú és az 1792/2. hrsz-ú területekből 159 m2-t megvásárol 1.500,- Ft/m2 áron 

a szilárd burkolattal ellátott út által elfoglalt terület kompenzálásaként. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- Klafszky Katalin Tagiskola felújítása (14. sz. melléklet) 

 

 

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

Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság is. Kérte Bella Zsoltot, mondja el a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési Bizottság véleményét.  

 

Bella Zsolt: A jelenlegi képviselő-testületi ülésre benyújtott egy előterjesztést, amely az előző 

ülésre benyújtott előterjesztést módosítja. Most pedig azt javasolta, hogy két tervező céget 

bízzanak meg a felújítás lehetőségének vizsgálatával, illetve a vázlat tervek elkészítésével. 

Mindkét cég három-három variációt készítsen, majd azt követően döntsenek a legmegfelelőbb 

terv elfogadásáról. Ezt a javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság támogatta. 

Elmondta, hogy elég nehéz meghatározni a felújítási szempontokat úgy, hogy egy meglévő 

épületről van szó.  

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság is támogatta a fenti javaslatot. Fontos kérdés 

véleménye szerint a dátum. Több időpont is felmerült. Véleménye szerint a javaslatban annak 

mindenképpen szerepelnie kell, hogy mely dátum az, amikor a felújított iskolában 

megkezdődhet a tanítás. A módosító indítványból tehát mindenképpen kerüljön bele a mostani 

határozatba a következő: A tervek elkészülte, majd annak elfogadása után haladéktalanul 

kezdjük el a munkálatokat olyan ütemben, hogy 2017. szeptember elsején a felújított épületben 

elkezdődhessen a tanítás. Szerinte kapkodás nélkül elkészülhet erre az időpontra a felújítás.  

 

Bella Zsolt: Szakemberek óva intették attól, hogy dátumot határozzanak meg a felújítás 

befejezésére. A céldátumot a közbeszerzési eljárás során kell meghatározni. A Klafszky Katalin 
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Tagiskola sorsa ne két hónapon múljon. Olyan tervet kell elfogadni, ami európai színvonalú és 

hosszú távon megoldja a péteri gyerekek oktatását.  

 

Molnár Gábor: Az most már látható, hogy valamennyi képviselő-testületi tag a Klafszky 

Katalin Tagiskola megmentése mellett van. Nem szeretné, ha elkapkodott döntéseket hoznának 

a felújítási terveket illetően. Véleménye szerint sem kell dátumot meghatározni a befejezéshez. 

Nem szeretne magyarázkodni a péteri szülőknek, ha mégsem készül el időben a felújítás. 

 

Nemes Csaba: Négy éve magyarázkodik a képviselő-testület. Azt gondolta, hogy a dátumot 

mindenképpen meg kell határozni. Ha nem tűznek ki dátumot, félő, hogy elodázzák a dolgot. 

Két és fél év alatt ezt a projektet tető alá lehet hozni. Ragaszkodik a dátum kitűzéséhez.  

 

Lőrincz György: Személy szerint is ódzkodik attól, hogy bármilyen dátumot határozzanak meg. 

 

Lipovits Máté: Be kell látni, hogy ebben az esetben nem lehet kapkodni. Nincs értelme a dátum 

meghatározásának addig, amíg nincsenek tervek, illetve nem készülnek el a szakvélemények.  

 

Dr. Kurunczi Károly: Kérdése, hogy a TAO források igénybevételének lehetősége továbbra is 

fennáll-e. 

 

Bella Zsolt: A TAO pályázatokon csak sportegyesületek vehetnek részt. Jogszabály lehetőséget 

ad arra, hogy sportegyesület hozzájusson TAO forráshoz és arra is, hogy akár egy iskola 

udvarán sportcsarnokot építsen.  

 

Dr. Kurunczi Károly: Tudomása szerint április végéig lehet pályázni, addig viszont dönteni 

kellene az önrészről is. 

 

Lőrincz György: Április 29-én lesz a következő képviselő-testületi ülés, akkor tudnak az 

önrészről dönteni. 

 

Dr. Péntek Tímea: Április 30-án éjfélig kell beadni a pályázatot. Tehát így nem fognak kifutni 

az időből. 

 

Lőrincz György: Az áprilisi ülésen kell majd azt is eldönteni, hogy a sportcsarnok tekintetében 

melyik lehetőséget választják.   

 

Nemes Csaba: Kihangsúlyozta, hogy a célt jónak tartotta és maximálisan támogatta. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Nemes Csaba módosító indítványának elfogadását, 

miszerint határozzanak meg dátumot a Klafszky Katalin Tagiskola felújításának befejezésére. 

 

A képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Bella Zsolt módosító indítványának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

visszavonja a 10/2011. (III. 30.) Kt. határozatát.  

Döntött továbbá arról, hogy megbíz két tervező céget azzal a feladattal, hogy az igények, 

elvárások alapján tervezze meg a Klafszky Katalin Tagiskola átalakítását, bővítését. 

Készítsen el legalább 3 változatot vázlatosan (költségvetés, látványterv, tervek 

elkészítésének határidejének megjelölésével) a felújításról, beruházásról, annak 

elhelyezkedéséről a paraméterek megadása mellett. Az épület felújítása során a 

homlokzat megtartása szükséges. A kiválasztott vázlatot követően 2 hónap áll a tervező 

cég rendelkezésére a részletes terv kidolgozására. A tervezési munkálatok fedezeteként 

a céltartalék szolgál. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15. sz. melléklet) 

 

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

hozzászólás. Szavazást rendelt el.  

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2015. (III. 25.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- Egyéb ügyek 

 

 

- Háziorvosi ügyelet változtatásának lehetősége (16. sz. melléklet) 
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Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és a 

képviselő-testület felkérésére felvették a kapcsolatos a mosonmagyaróvári városi ügyeletet 

ellátó kft-vel. Továbbá Dr. Mihályi Zsuzsanna is készített egy tájékoztatót az ügyelettel 

kapcsolatban. Az ügyelet átalakítása ennyi információ alapján nem hajtható végre. További 

információkra van szükség. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Megkérte Winkler Lászlót, ismertesse a bizottság 

véleményét. 

 

Winkler László: A bizottság javaslata is az volt, hogy további vizsgálatok szükségesek ahhoz, 

hogy nyugodt szívvel tudjanak dönteni az ügyeletről. A bizottság annyit kért, hogy az ügyeleti 

naplót mutassák be. Ez megtörtént. Az Oxytrans Kft. a jánossomorjai ügyeletet nem tudja 

vállalni. Tehát most az ügyeletről ne hozzanak döntést.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Az Oxytrans Kft-t senki nem kérte arra, hogy gazdasági és szakmai 

szempontok alapján nyilatkozzon a jánossomorjai ügyeletről. Így levelüket nyugodtan 

figyelmen kívül lehet hagyni. Az általuk kimutatott 2,5 fő betegforgalom a jánossomorjai 

ügyelet beteganyagával nem vág össze. Azt nagyon helyesen írják le, hogy egy ügyeleti 

rendszernek hogy kell működnie: szükséges egy sürgősségi osztály egy kórházban, van mellette 

egy mentőállomás és egy háziorvosi ügyelet. Sajnos ezt nagyon nehéz lenne összehozni. Az 

„A” terv az, hogy van Jánossomorján ügyelet, a „B” terv pedig az, hogy nincs. Ha megszüntetik 

az ügyeletet, akkor Mosonmagyaróvárhoz kerül ez az ellátás. A házhoz hívásokat 3-4 órás 

időintervallumban tudja elvállalni a mosonmagyaróvári ügyelet.  

Javasolta, hogy az ügyelet maradjon ilyen formában és fejeződjön be az ügyelettel kapcsolatos 

vizsgálódás. Megdöbbentő számára, hogy pénzügyi okok miatt meg akarják szüntetni az 

ügyeletet. Véleménye szerint ez súlyos visszalépés lenne.  

 

Lőrincz György: Az előterjesztésben nem szerepel az ügyelet megszüntetése, ezt a feltételezést 

visszautasította.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Bejelentette érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint Dr. Mihályi Zsuzsannát a háziorvosi 

ügyelet változásának lehetőségéről történő szavazásból kizárják-e. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. (III. 25.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Dr. 

Mihályi Zsuzsannát a háziorvosi ügyelet változásának lehetőségéről történő szavazásból 

kizárja.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a képviselő-testület és a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ne foglalkozzon a háziorvosi ügyelet 

változásának kérdésével.  
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A képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el Dr. Mihályi 

Zsuzsanna javaslatát.  

 

Lipovits Máté távozott, 7 fő képviselő van jelen.  

 

 

- Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány kérelme (17. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottságnak volt 

néhány kérése az üggyel kapcsolatban. Átadta a szót Winkler Lászlónak. 

 

Winkler László: A bizottság kérte az alapítványtól a 2014. december 31-ei záró egyenlegének 

összegét. Ha nincs tartozása az alapítványnak, abban az esetben a bizottság nem javasolta a 

támogatást.  

 

Dr. Péntek Tímea: A JKK egyenlege 2014. december 31-én 950.424,- Ft volt. A bizottság 

elnökének ezt az információt eljuttatta. Elnök Úr a következőket válaszolta erre: „Fördős Klára 

dokumentumai meggyőztek arról, hogy a JKK-nak nincs szüksége a 2014. év kiadásainak 

fedezéséhez a tavaly le nem hívott önkormányzati támogatásból. Az utolsó ülésen elfogadtuk a 

különféle támogatások összegét, amiben szerepel a közalapítványnak 2015-ben nyújtott 

összeg.” A bizottság elnöke tehát a 2014. évi elmaradt összeg odaítélését nem javasolta. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A tavalyi költségvetésben a JKK támogatását a képviselő-testület 

elfogadta. Az előző években az volt a gyakorlat, hogy az utolsó negyedévre eső részt a 

következő év első negyedévében kapták meg a különböző szervezetek. Ez egy rossz gyakorlat 

volt. Kérdése, hogy jelen ülés időpontjában mennyi tartozása van a JKK-nak. 

 

Dr. Péntek Tímea: A február személyi juttatásokat nem fizette még ki a JKK. Ez kb. 300 E Ft.  

Jelenleg a JKK számláján 14.390,- Ft van.  

 

Dr. Kurunczi Károly: Javasolta, hogy a tavalyi támogatásból bennmaradt összeget kapja meg a 

JKK az általános tartalék terhére. 

 

Bella Zsolt: A JKK 5,9 M Ft-os támogatását az előző napirendi pontok egyikében azért szavazta 

meg, mert úgy gondolta, hogy kompenzálják a tavaly fel nem használt összeget. Aztán 

találkozott a JKK újabb kérelmével. 

 

Winkler László: A JKK jól gazdálkodott, nem költötte el az összes pénzét, hagyott a következő 

évre is.  

 

Lőrincz György: Javasolta, hogy 500 E Ft-ot szavazzanak meg a JKK részére az általános 

tartalék terhére. 

Szavazásra tette fel a JKK 500 E Ft-tal történő támogatásának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (III. 25.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 500 E 

Ft-tal támogatja a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítványt az általános tartalék terhére 

a tavaly le nem hívott összeg kompenzálásaként. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

- Jánossomorjai Sport Egyesület kérelme (18. sz. melléklet) 

 

 

Lipovits Máté megérkezett, 8 fő képviselő van jelen. 

 

Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság részletesen 

tárgyalta a napirendet. Az erről szóló előterjesztést jelenlegi formájában nem támogatta a 

bizottság. A Klafszky Katalin Tagiskola udvarán megépítendő tornacsarnok prioritást élvez az 

előterjesztésben leírt céllal szemben. Ezért a bizottság egy elvi döntést hozott arról, hogy a 

2015. és a 2016. évben a TAO forrás keretében benyújtandó pályázatban a tornacsarnok 

megépítéséhez szükséges önrészt támogatja.  

Szavazásra tette fel fenti javaslat elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2015. (III. 25.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a JSE 

előterjesztésben foglalt kérelmét, mely sporttelep felújítás keretében bruttó 10 M Ft 

összegig tárgyi eszköz beruházást kíván megvalósítani, és melyhez 30 % önrész, azaz 3 

M Ft támogatást igényel, nem támogatja.  

 

Egyúttal döntött arról, hogy egy új, TAO pályázat keretében megvalósuló tornacsarnok 

építéséhez szükséges önrészt biztosítani fogja. Az önrész mértéke a következő 

képviselő-testületi ülésen válik ismertté. Pontos összegéről akkor fognak dönteni.  

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

- Katonai híd felújítása (19. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az ún. „Katonai híd” felújításával kapcsolatban a Kisalföldi Erdőgazdaság 

Zrt. nyújtott be egy kérelmet, miszerint egy pályázati lehetőség kínálkozik arra, hogy közjóléti 

beruházásokat valósítsanak meg. Egy probléma merült fel, az, hogy a híd nem az erdészet 

tulajdonában van. Ezért azt szeretnék kérni, hogy kerüljön a tulajdonukba a híd, abban az 

esetben, ha nyernek a pályázaton. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 
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Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Megkérte Winkler Lászlót, mondja el a bizottság 

véleményét. 

 

Winkler László: A bizottság javaslata az, hogy az önkormányzat adja át a híd tulajdonjogát az 

erdészetnek. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a „Katonai híd” tulajdonjogának átadásáról szóló javaslat 

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az ún. 

„Katonai híd” tulajdonjogát a megfelelő források rendelkezésre állása esetén átadja a 

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. részére. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

- Az AQUA Kft. kérelme (20. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az AQUA Kft. egy elvi döntést kért a képviselő-testülettől. A víziközmű-

vagyon felértékelését nem külső vállalkozóval, hanem az kft. keretein belül kívánják 

megoldani. Ez az önkormányzatot anyagi szempontból nem érinti, viszont a kft-nek lényegesen 

olcsóbb ez a megoldás.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az AQUA Kft. kérelmének elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015. (III. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonában és az AQUA Szolgáltató Kft. kezelésében lévő víziközmű-

vagyon felértékelését az AQUA Szolgáltató Kft. végezze el és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az AQUA Szolgáltató Kft-vel a víziközmű-vagyon felértékelésére 

vonatkozó szerződést megkösse.  

 

Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 

taggyűlésén az ügyvezetőt felhatalmazzák a tag és a társaság közötti szerződés 

megkötésére. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

Lőrincz György: Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket, 

javaslataikat. 

 

Winkler László: A jánosi temető bejáratának bal oldalán a kerítésből leszakadt egy darab. 

Valószínűleg nem nagy összeg lenne helyrehozni. 

 

Lőrincz György: A temetőkre különítettek el a költségvetésben bizonyos összeget, úgyhogy ez 

a kérés megvalósítható.  

 

Nemes Csaba: Korábban már kérte, hogy az önkormányzat a traktorával szállítson sódert olyan 

helyekre, ahol az úttest és a kapubejárók között 5-10 cm-es szintkülönbség van.  

 

Lőrincz György: Ennek felmérése megtörtént. A munkát is hamarosan megkezdik, de előbb 

szelektív hulladékgyűjtő edények kiszállítását kell megoldaniuk. 

 

Lipovits Máté: A tüzép melletti területen lehet-e parkolót létrehozni? 

 

Lőrincz György: Ez a terület magántulajdonban van, így erről nem tud nyilatkozni. 

 

Nemes Csaba: Az Óvári út és az Ady Endre utca kereszteződésében elhelyeztek egy 

reklámtáblát. Több panasz érkezett ezzel kapcsolatban, mivel így nem lehet jól belátni a 

kereszteződést. 

 

Lőrincz György: Ez részben közterület, részben a közútkezelőhöz tartozó terület. Felvették a 

kapcsolatot a tábla kihelyezőjével és át fogja helyezni a táblát. 

 

Bella Zsolt: A március 15-ei ünnepségen Molnár Gábor által elmondott beszéd kapcsán 

keletkezett plágium üggyel kapcsolatban lenne egy megjegyzése. Molnár Gábor egy szórólapot 

adott ki az üggyel kapcsolatban, ahol az olvasható, hogy „A szégyen az, hogy 2 iskolánk mellett 

Budapestről kellett színészeket hozatni a március 15-i ünnepségre nem kevés pénzért, mert a 

történelem – magyar szakos tanár úr nem készített egy városi műsort.” Erre reagálva elmondta, 

hogy a bizottsági ülésen nem kapott felkérést az iskola arra, hogy városi műsort készítsen. Azért 

volt kénytelen reagálni erre a mondatra, mert ez rossz színben tünteti fel az iskolát.  

 

Lipovits Máté: Emlékei szerint Molnár Gábor is egyetértett azzal, hogy egy budapesti 

színtársulatot bízzanak meg a március 15-ei műsor elkészítésével.  

 

Hauptmann Tamás: A Jánossomorjai Televízió a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítványon 

belül működik, de az alapítványnál nem csak a televízió költségei szerepelnek. Ebből néha 

probléma is adódik. Pl: Melyik támogatás célzott, mikor érkezett. Megköszönte Dr. Kurunczi 

Károlynak, hogy a mai képviselő-testületi ülésen erre rávilágított. A Jánossomorjai Televízió 

2002 óta ugyanazzal a bérköltséggel dolgozik. Kérte a képviselő-testület tagjait, próbáljanak 

meg jobban belelátni abba, hogy milyen munka folyik a JTV-nél, mert itt még vannak 

hiányosságok.  
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Lőrincz György: A képviselő-testület egy meghívást kapott az AMB Components Hungary Bt-

től. Szeretnék bemutatni a céget, akár egy kihelyezett képviselő-testületi ülés keretében.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Véleménye szerint ennek a meghívásnak mindenképpen eleget kell 

tenni, oly módon, hogy a képviselő-testületi ülés a cégnél kezdődne, utána térnének vissza a 

hivatalba az ülés folytatására. 

 

Lőrincz György: Ezt fogja közölni a cég vezetőségével. 

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

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György       Dr. Péntek Tímea 

  polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


