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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2015. április 29-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 

  Lakosság részéről 2 fő 

 

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) 

 

Molnár Gábor: A napirenddel kapcsolatban javaslata az, hogy az Egyéb ügyek között szereplő, 

Hanságligettel kapcsolatos napirendi pontot önálló napirendként tárgyalja meg a képviselő-

testület és ez legyen az 1. napirendi pont. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet a napirend módosításával. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

 1./ Képviselő-testületi tag előterjesztése hanságligeti lakosok ügyében 

 

2./ 1/2014. (II. 19.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata költségvetéséről – 

módosítása 

 

3./ Jánossomorja Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

4./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet 

 

5./ Belső ellenőri 2014. évi összefoglaló jelentés megtárgyalása 

 

6./ Közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat létrehozásának lehetősége 

 

7./ Közbeszerzési eljárás kiírása földgáz energia beszerzésére 

 

8./ Közbeszerzési eljárás kiírása villamos energia beszerzésére 
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9./ Kiváló Tanító, Kiváló Tanár, Kiváló Óvónő, Oktatási Intézmény Kiváló Dolgozója 

cím adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása (zárt ülés) 

 

10./ Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozása (zárt ülés) 

 

11./ Önkormányzati intézmények vagyonbiztosítása 

 

12./ Működési engedély – gyalogőrségi mentésre 

 

13./ A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítása 

 

14./ TAO pályázaton való indulás 

 

15./ Ingatlanügyek 

 

16./ Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak választása 

 

17./ Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

 

18./ Az óvoda és a bölcsőde nyári zárva tartása 

 

19./ Egyéb ügyek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Képviselő-testületi tag előterjesztése hanságligeti lakosok ügyében (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Molnár Gábor képviselő-testületi tag nyújtott be egy előterjesztést a 

hanságligeti lakosok ügyében. Az előterjesztés végén olvasható az a levél is, amit Jegyző 

Asszonnyal állítottak össze és Divós Andrea részére megküldtek. A válaszlevélből is kitűnik, 

hogy a posta elzárkózik attól a kéréstől, hogy az irányítószámot változtassák meg. A másik 

kérés, miszerint vonják belterületbe Hanságligetet, 43 M Ft-ban kerülne az önkormányzatnak.  

 

Dr. Péntek Tímea: A belterületbe vonásnak akadálya nincs, a képviselő-testületnek kell 

döntenie róla, viszont elég magas az anyagi vonzata. A posta kérdése az önkormányzaton kívül 

álló ok.  

 

Lipovits Máté: A levélben olvasható egy harmadik indítvány is. Jogilag lehetséges-e az, hogy 

megbízzanak egy hanságligeti lakost azzal, hogy képviselje a hanságligetieket? 

 

Dr. Péntek Tímea: Képviselő-testületi tagként nem lehet megbízni, de bármely bizottságba nem 

képviselő testületi tagként igen.  



3 
 

 

Molnár Gábor: Tudomása van arról, hogy Szabó Ferencnét Polgármester Úr és Alpolgármester 

Úr megbízta azzal, hogy Hanságliget és az önkormányzat között összekötő személy legyen. 

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Szabó Ferencné látja el 

Hanságligeten a településgondnoki feladatokat. Ez került kiegészítésre az összekötői szereppel.  

 

Molnár Gábor: Nem látja át a képviselő-testület Hanságliget problémáját, mivel nem ott élnek, 

ezért szeretné, ha Szabó Ferencné külsős bizottsági tag lenne.  

 

Lőrincz György: A képviselő-testületi ülések nyilvánosak, tehát bárki bejárhat.  

 

Dr. Kurunczi Károly: Hanságligetet Radics Kálmánné az elmúlt 20 évben képviselte. Úgy 

gondolta, hogy továbbra is lesz valaki, aki Hanságligetet képviseli.  

Divós Andrea levele véleménye szerint nem csak a Polgármester Úrnak szól, hanem a 

képviselő-testületnek is. Így ebben a levélben foglaltakról a képviselő-testületnek kellett volna 

tárgyalnia, véleményt alkotni és nem egy személyben a polgármesternek megválaszolni. 

Kérdése Jegyző Asszonyhoz, hogy konkrét összeg-e a 43 M Ft a belterületbe vonást illetően. 

 

Dr. Péntek Tímea: Igen, annyiban konkrét összeg, hogy szakértő által adott költségbecslés.  

 

Dr. Kurunczi Károly: Véleménye szerint lehetne méltányosságot kérni a belterületben vonás 

kapcsán. Ennek mindenképpen alaposan utána kell járni. Meg kell próbálkozni a méltányossági 

kérelemmel. Nehezményezte Polgármester Úr hanságligetieknek írt válaszát, mert az nem a 

képviselő-testület véleménye volt, csak Polgármester Úré. 

 

Molnár Gábor: A Parlamenti Államtitkárral is felvette a kapcsolatot és kérésének megfelelően 

a Földművelésügyi Minisztériumba is eljuttatta Hanságliget belterületbe vonásának 

problémáját. Az Államtitkár Urat is kérte, hogy vizsgálja meg az ügyet. Arra kapott ígéretet, 

hogy ki fogják vizsgálni az ügyet.  

Véleménye szerint elsőként Jánossomorja utca neveivel azonos utcaneveket kellene 

megváltoztatni Hanságligeten. Másodikként a belterületbe vonást kell megoldani. 

Harmadikként pedig a külsős képviselő ügyét, illetve személyét kell megválasztani.  

 

Bella Zsolt: Radics Kálmánné nem vállalta tovább Hanságliget képviseletét. Szabó Ferencnét 

keresték meg erre a feladatra, melyet vállalt is olyan feltétellel, hogy ne kelljen a bizottsági, 

illetve képviselő-testületi ülésekre bejárnia. Rendszeres kapcsolatot tart fenn Szabó 

Ferencnével, aki a hanságligetiek problémáját megfogalmazza felé. Szabó Ferencné elmondta 

azt is, hogy több lakó kérése az, hogy jelenjen meg a bizottsági és képviselő-testületi üléseken.  

 

Lipovits Máté: Felmérték-e a lakosság véleményét az utcanév változások tekintetében? 

Véleménye szerint ugyanis egy utcanév változás után a lakosság eléggé felháborodik, mivel 

költséggel jár az okmányok átíratása.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Molnár Gábor három indítványa mellé ezen településrész tekintetében 

egy negyediket fogalmazott meg. A hanságligeti lakosok Bősárkányba kell, hogy orvoshoz 

járjanak. Jánossomorján, miután hamarosan betöltésre kerül a harmadik háziorvosi praxis, 

nagyon szívesen látnák a hanságligeti lakosokat a háziorvosi és az ügyeleti ellátásban is.  
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Molnár Gábor: Lipovits Máténak válaszolva elmondta, hogy az utcanév változtatást valóban a 

lakosok kérték, hiszen Jánossomorján, Bősárkányban és Hanságligeten is vannak azonos 

utcanevek, így sajnos nem minden levelet kapnak meg. Csak a postásnak, aki szintén Szabó 

Ferencné, köszönhető, hogy megérkeznek a levelek, mivel reggel név szerint válogatja ki 

azokat.  

Közel 300 embert méltón képviselni úgy lehet, ha személyesen részt vesz a képviselő-testületi 

és bizottsági üléseken az összekötő személy.  

Az egészségüggyel kapcsolatos felvetésnek nagyon örült. 

 

Nemes Csaba: Molnár Gábor indítványai közül néhánynak van realitása. Ami az 

önkormányzaton kívül áll – posta – azon sajnos nem lehet változtatni. Az utcanevek változtatása 

jó ötlet. Bár a lakosok részére ez költséggel jár. Az egészségügyi ellátást is mindenképpen 

támogatta. Viszont a belterületbe vonást az anyagi okok miatt nem tudta támogatni. 

 

Lipovits Máté: Van-e arra lehetőség, hogy sávosan vonják belterületbe Hanságligetet? Így 

évente 5-6 M Ft-ba kerülne. 

 

Dr. Péntek Tímea: A képviselő-testület döntése alapján van erre lehetőség.  

 

Lipovits Máté: Meddig tart egy ilyen folyamat? 

 

Lőrincz György: A rendezési terv módosítása másfél év, véleménye szerint ez is hasonló 

időintervallumot vesz igénybe. 

 

Lipovits Máté: Úgy gondolta, hogy először a méltányossággal kellene megpróbálkozni. Ha az 

nem vezet eredményre, akkor pedig a sávos belterületbe vonást kell elkezdeni.  

 

Lőrincz György: Mindenképpen megfogalmaznak egy méltányossági kérelmet. Az arra kapott 

válasz függvényében tudnak tovább az ügyről tárgyalni.  

 

Luka János: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ezt az ügyet nem 

tárgyalta, pedig pénzügyi vonzata van.  

Ettől függetlenül le kell folytatni a levelezést a belterületbe vonás költségeinek csökkentéséről. 

Ha olyan kérés hangzik el Hanságliget részéről, ami jogos, attól a képviselő-testület nem 

zárkózik el. Véleménye szerint a településrendezési terv készítőjét meg kell hívni a következő 

képviselő-testületi ülésre, aki elmondja, hogy mennyi idő alatt hajtható végre a belterületbe 

vonás, költséghatékonyan.  

 

Lőrincz György: Átadta a szót Divós Andrea hanságligeti lakosnak, mondja el az 

elhangzottakkal kapcsolatos véleményét. 

 

Divós Andrea: Az utcanév változással kapcsolatban elmondta, hogy ez lenne az első fontos 

lépés. Valóban csak a postásnak köszönhető, hogy megkapják a leveleket, mivel naponta nagy 

lelkesedéssel válogatja ki a hanságligetiek levelét nevek és nem pedig lakcím és irányítószám 

szerint. Ha munkaviszonya megszűnne, nem lenne olyan ember, aki kézbesítse a leveleket és 

még több probléma lenne. A lakcímkártya költsége nem olyan nagy, hogy azt az emberek ne 

tudnák bevállalni.  

Építési engedélyt valóban lehet kapni Hanságligetre. A telkek beépíthetősége viszont csak 3%. 

Az egészségügyi ellátás átkerülése jó ötlet, bár a lakosság körében valószínűleg felháborodást 

keltene, mivel Bősárkány közelebb van.  
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A postával először 2013-ban váltott néhány e-mailt. Ezekből a levelekből kiderült, hogy teljesen 

elzárkóznak attól, hogy Jánossomorjához kerüljön Hanságliget irányítószám tekintetében. 

Viszont semmiféle indokot nem hoztak fel arra vonatkozóan, hogy ez miért nem lehetséges.  

 

Luka János: Egy utcanevet kellene adni egész Hanságligetnek. Az ezzel kapcsolatos költségeket 

(pl: lakcímkártya) akár át is vállalhatná az önkormányzat.  

 

Lőrincz György: Az irányítószám változás elutasításával kapcsolatban részletes indoklást fog 

kérni a postától. 

Három dolgot kell megvizsgálnia a képviselő-testületnek. 1. Utcanév változtatásának 

lehetőségét. 2. Méltányossági kérelmet kell írni a belterületbe vonást illetően. 3. Az 

egészségügyi ellátás Jánossomorjához történő átkerülése.  

 

Lipovits Máté: A lakosságot kell megkérdezni a fentiekről, akár egy falugyűlésen.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint vizsgálják meg Hanságligeten az 

utcanevek változtatását; fogalmazzanak meg egy méltányossági kérelmet a belterületbe vonás 

költségeit illetően; az egészségügyi ellátás Jánossomorjához kerüljön át Hanságliget 

vonatkozásában. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvizsgálja Hanságliget településrész azonos utcanevei megváltoztatását. 

 

Méltányossági kérelmet fogalmaz meg Hanságliget belterületbe vonásának költségeit 

illetően. 

 

Megvizsgálja annak lehetőségét, hogy Hanságliget egészségügyi ellátása 

Jánossomorjához kerüljön át. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint foglalkozzon-e a képviselő-testület 

következő ülésén azzal a kérdéssel, hogy a Szociális Bizottság nem képviselő bizottsági 

tagjaként Szabó Ferencné hanságligeti lakost megbízzák Hanságliget településrész 

képviseletével.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

képviselő-testület következő ülésén foglalkozik annak lehetőségével, hogy a Szociális 

Bizottság nem képviselő bizottsági tagjaként Szabó Ferencné hanságligeti lakost 

megbízzák Hanságliget településrész képviseletével.  

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: 2015. május 31. 

 

 

2./ - 3./ Napirendi pont 

 

 

- 2./ 1/2014. (II. 19.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata költségvetéséről 

– módosítása (4. sz. melléklet) 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása (5. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A 2. és a 3. napirendi pontot együtt tárgyalják, mivel szorosan összefüggenek 

egymással. 

A két napirendi pontot valamennyi bizottság megtárgyalta. Elsőként Luka Jánost, a Pénzügyi, 

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

álláspontját.  

 

Luka János: Egy folyamat alapján zajlik a két napirendi pont tárgyalása. Ennek a folyamatnak 

a lényege az volt korábban, hogy a negyedik negyedévi módosítást februárban vagy márciusban 

megtárgyalta a képviselő-testület. Ekkor a könyvvizsgálói jelentés már készen állt. Ismertek 

voltak azok a körülmények, amelyeket esetlegesen javítani kellett ahhoz, hogy olyan beszámoló 

kerüljön beküldésre, ami nem tartalmaz eltérést. Ez a folyamat megváltozott. Februárban kellett 

beküldeni egy beszámolót, ami azóta nem módosítható a 2014. év vonatkozásában. Így azokat 

az eltéréseket, amelyeket a Vincent Auditor Kft. tárt fel, csak a 2015. év során lehet a 

könyvelésben helyesbíteni és a 2015. évi mérleg elfogadásakor kerül beépítésre a mérlegbe. A 

számviteli politikát is az új körülményekhez kell igazítani, mivel egy alapvető jelentőségű 

jogszabály, ami szabályozza, hogy mit, mikorra kell ütemezni a hivatal pénzügyi dolgozóinak 

munkájában.  

A mérlegbeszámolónál a következő eltéréseket találta a Vincent Auditor Kft.  

Az első tétel a befektetett pénzügyi eszközök értékénél 10.313 E Ft, melyből 100 E Ft hiányzik. 

Ennek oka, hogy az AQUA Kft. részére befizetett 100 E Ft kimaradt a nyilvántartásból. Ez 

2015. januári dátummal kerül lekönyvelésre. A második tétel a kavicsbánya értékesítéssel 

kapcsolatos. Korábban a kavicsbánya melletti telkeket az önkormányzat értékesítette, ezért 

cserébe a strand létrehozását kérték. Erről a dokumentumok rendelkezésre állnak. Az, hogy a 

telkek hogyan kerülnek vissza az önkormányzathoz, egy jogi procedúra során dől el. A 

következő tétel a lakótelek értékesítés. Itt 477 E Ft nem került kifizetésre. A legmagasabb 

eltérés az adókövetelések nettó értéke, ez 20.839 E Ft. Ez az összes adónem összes lejárt 

követelését tartalmazza. Építményadó esetében 7 M Ft, kommunális adó esetében 570 E Ft, 
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iparűzési adónál 12 M Ft, gépjárműadónál 8 M Ft, amiből 6 M Ft már 365 napon túli követelés. 

Talajterhelési díj tartozásból is van egy tetemes követelés. A követelések között szerepel egy 3 

M Ft-os összeg, ami a jogutód nélküli követeléseket tartalmazza. A lakbérkövetelések között 

6.373 E Ft szerepel. Ezek között nagyon régi követelések is találhatók. Valószínűleg ezt a lakók 

nem fogják soha befizetni, így ezeket a követeléseket el kell engedni. Étkezési térítési díjnál 87 

E Ft követelés szerepel. ÁFA visszaigénylés is szerepel itt, de ennek az összege már befolyt, 

csak a mérlegben nem szerepelt. Tehát 48.107 E Ft a módosító sor. 

Csökkentő tétel volt egy 30 M Ft-os összeg, nyitó tételként. 2014-től azonban átfutó tétel a 

mérlegben nem szerepelhet. Ez az átfutó tétel az adókból származott, de nem lett oda átvezetve. 

A Hanság Biogáz Kft-nek adott tétel viszont nem szerepel követelésként a mérlegben. Ez 7.750 

E Ft.  

Az eszközöknél az összes eltérés tehát 25.510 E Ft a beküldött és a belső ellenőr által vizsgált 

tételek között.  

A kötelezettségek között 27.125 E Ft nem volt kimutatva. Jelentős tétel ebben a helyi adó 

túlfizetés, melynek összege 21.484 E Ft. Ezen kívül itt szerepel még az étkezési díj túlfizetés, 

rehabilitációs adó és a cégautó adó.  

Az eszköznövekedés 25.510 E Ft-ja és a kötelezettségek 27.125 E Ft-ja közti különbség tehát 

1.615 E Ft, amivel a mérleg szerinti eredmény változik.  

A belső ellenőr a megállapításait, javaslatait 10 pontban foglalta össze jelentése végén.  

Elmondta még, hogy az összes eltérést a pénzügyi munkatársak tárták fel. A belső ellenőr a 

számviteli munka színvonalát gyengének minősítette azért, mert 2,57 %-os eltérést talált. A 

körülményeket is meg kell nézni. A beküldők számára ugyanis nem volt világos, hogy végleges 

a beküldött mérleg, nem lehet javítani. Utólag közölték a beküldőkkel, hogy végleges a mérleg.  

Javasolta, hogy az 1/2014. (II. 19.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 

költségvetéséről – módosítását fogadják el. 

Javasolta továbbá, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet alkossák meg. 

 

Nemes Csaba távozott, 7 fő képviselő van jelen.  

 

Lőrincz György: Átadta a szót Lipovits Máténak, a Humánpolitikai Bizottság tagjának, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Lipovits Máté: A Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta a két napirendi pontot és egyhangú 

döntéssel elfogadásra javasolta azokat.  

 

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

a bizottság álláspontját.  

 

Winkler László: A Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta mindkét napirendi pontot. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az 1/2014. (II. 19.) rendelet – Jánossomorja Város 

Önkormányzata költségvetéséről – módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 8/2015. (IV. 29.) 

rendeletét, mely az 1/2014. (II. 19.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 

költségvetéséről – módosításáról szól, a 6. sz. melléklet szerint.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Jánossomorja Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 9/2015. (IV. 29.) 

rendeletét, mely Jánossomorja Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szól, a 7. sz. melléklet szerint. 

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet (8. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatoknak, hogy helyi 

rendeletben szabályozzák a közösségi együttélés szabályait és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeit. A napirendi pontot megtárgyalta valamennyi állandó bizottság. Elsőként 

Luka Jánost, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét kérte meg, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A rendeletben azok a tényállások kerültek felsorolásra, amelyeket helyben lehet 

bírságolni. A bizottsági ülésen a zajvédelemmel kapcsolatban merült fel a legtöbb probléma. 

Előfordulhat, hogy a rendeletben nem szerepel minden olyan eset, ami bírsággal lenne sújtható. 

Ilyen esetben rendelet módosításra lesz szükség.  

A bizottság elfogadásra javasolta a rendeletet. 

 

Lipovits Máté: A Humánpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a rendeletet. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság szintén elfogadásra javasolta a rendeletet. 

 

Molnár Gábor: A címerhasználattal kapcsolatban kérdezte, hogy magánszemélyként nem lehet 

használni a címert? 

 

Dr. Péntek Tímea: Csak engedéllyel használható a település címere. 

 

Molnár Gábor: Az állattartással kapcsolatban kérdése, hogy lehet-e 20 db állatot tartani a 

városban? 

 

Dr. Péntek Tímea: Rendeletben nem lehet szabályozni azt, hogy hány db állat tartható.  

 

Molnár Gábor: Városban sétálva látta már többször, hogy pitbull kutyával sétálnak. Véleménye 

szerint ez elég veszélyes.  

Ez a rendelet egy zenés szórakozóhely nyitását mennyire befolyásolja? 

 

Dr. Péntek Tímea: Nem befolyásolja. A rendeletben csak a teraszokra tért ki, a zárt helyen 

tartandó zenés rendezvényekre nem. Egy központi jogszabály határozza meg, hogy egy 

szórakozóhelyen hány decibellel szólhat a zene.  

A kutyatartással kapcsolatban elmondta, hogy hatósági állatorvos jogosult eldönteni egyedi 

kérelemre, hogy melyik állatot nyilvánítja veszélyesnek. A képviselő-testület ezt nem tudja 

szabályozni. Nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen fajta az adott kutya, mivel nagyon 

keveredtek már a fajták.  



9 
 

 

Luka János: A kóbor kutyák kérdését is meg kell oldani. Ennek a megoldása sürgető lenne. 

Senkinek nincs hatásköre, nincs semmiféle megállapodás gyepmesterrel.  

A zaj kérdés megoldása csak hiteles méréssel és hiteles eszközzel lehet. Egy feljelentés alapja 

csak dokumentált zajmérés lehet.  

 

Lőrincz György: A kóbor kutyákkal kapcsolatban elmondta, hogy a Xantus János Állatkerttel 

van egy megállapodás. Ők gyepmesteri tevékenységet végeznek Jánossomorja területén.  

Szavazásra tette fel a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 10/2015. (IV. 29.) 

rendeletét, mely a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szól, a 9. sz. melléklet szerint. 

 

 

5./ Napirendi pont 

 

 

- Belső ellenőri 2014. évi összefoglaló jelentés megtárgyalása (10. sz. melléklet) 

 

 

Nemes Csaba megérkezett, 8 fő képviselő van jelen. 

 

Lőrincz György: A belső ellenőri jelentést a zárszámadással együtt kell beterjeszteni a 

képviselő-testület elé. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési 

és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: Jánossomorja Városnak Várbalog és Újrónafő községekkel kötött megállapodása 

alapján működtetett közös önkormányzati hivataláról szól a jelentés. A megállapodás 

módosításához mindhárom önkormányzat egyhangú döntése szükséges. A másik két 

önkormányzat gazdálkodásáról információval nem rendelkezik a jánossomorjai önkormányzat. 

A rendelkezésre álló számítógépes programok is különbözőek. Célszerűbb lenne, ha közös 

rendszerben történne a rögzítés.  

A hivatali létszámmal kapcsolatban elmondta, hogy mindhárom önkormányzat külön-külön 

ragaszkodik a meglévő létszámához. Véleménye szerint azonban kisebb létszámmal is 

megoldható lenne a másik két hivatal működése.  

Az ellenőri jelentésben olvasható, hogy nettó módon történik a számlázás. Ahol a kiadás 

jelentkezik, ott az önkormányzat kiegyenlíti azt. Helyes módszer az lenne, hogy a teljesítést 

kellene ott igazolni, a számlát pedig a közös hivatal egyenlítené ki. Ez egy helytelen gyakorlat.  

A közös hivatal pénztárának ellenőrzését megtehetik, így ez kontrollálva van. A belső ellenőri 

jelentés a megállapodás módosítását kezdeményezi. A közös hivatal valamennyi kirendeltségén 

ugyanolyan számviteli szabályzatoknak kell rendelkezésre állniuk. Így egyféle rendszer szerint 

folyik a gazdálkodás.  

A bizottság elfogadásra javasolta a belső ellenőri beszámolót és az arra tett intézkedési tervet.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a belső ellenőri 2014. évi összefoglaló jelentés 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a belső ellenőri 

2014. évi összefoglaló jelentést és az arra tett intézkedési tervet. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

- Közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat létrehozásának lehetősége (11. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A korábban megalkotott rendelet - mely a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szól – betartásában a napirendi 

pontban szereplő két szolgálat létrehozása sokat segítene. Az ötéves gazdasági programban 

szerepel a két szolgálat létrehozásának lehetősége. A jelenlegi ülésen egy elvi határozatot 

kellene arról hozni, hogy a következő ülésre már egy pontos számításokkal alátámasztott 

előterjesztést tudjanak a képviselő-testület elé terjeszteni. A napirendi pontot megtárgyalta 

valamennyi állandó bizottság. Elsőként Luka Jánost kérte meg, hogy ismertesse a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság álláspontját. 

 

Luka János: A két szolgálattal kapcsolatban 90 E Ft/hó/fő megtérítésre lenne jogosult az 

önkormányzat. Ez az összes kiadást nem fedezi. A mezőőri szolgálatnál viszont a 

földtulajdonosok is hozzájárulnának a költségekhez. Ezzel kapcsolatban már történtek 

egyeztetések. A földtulajdonosok támogatták azt, hogy bizonyos összeggel – hektáronként 400,- 

Ft-tal – hozzájáruljanak a mezőőri szolgálat költségeihez. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy 

a mezőőri szolgálattal kapcsolatban készüljön konkrét számítás a személyi juttatásokon felül a 

jármű, fegyver, stb. költségeinek tekintetében. Ez összevethető az állami támogatás összegével, 

illetve a földtulajdonosok által befizetett összeggel. Ezután tud a képviselő-testület dönteni a 

mezőőri szolgálat felállításáról. A közterület-felügyelet a városon belül van, így a 

földtulajdonosok hozzájárulása erre nem vonatkozik. Tehát a támogatás a közterület-felügyelet 

esetén kevesebb. Ennek a költségeit is pontosan meg kell vizsgálni és a pontos adatok 

birtokában tud a képviselő-testület dönteni a közterület-felügyelet felállításáról. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság is javasolta, hogy a két szolgálat létrehozásának 

lehetőségét vizsgálja meg a képviselő-testület. 

 

Winkler László: A Szociális Bizottság is javasolta, hogy vizsgálják meg a két szolgálat 

létrehozásának lehetőségét. 

 

Molnár Gábor: Nem nagy értelmét látja a mezőőri szolgálat felállításának. Gépjárművet, 

fegyvert, ruházatot kell biztosítani a mezőőrök számára, de sajnos semmiféle határköre nincs a 

mezőőrnek. Saját tapasztalatból tudja azt, hogy falopás esetén rendőrt kellett hívni a 

mezőőrnek. Javaslata az lenne, hogy az önkormányzat egy keretösszeget utaljon át a rendőrség 
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részére. Ezt az összeget csak Jánossomorján eltölthető túlórára lehetne kifizetni a rendőrök 

részére. Vagy létre kell hozni az önkormányzati rendőrséget.  

 

Lőrincz György: Kapacitás hiányában az első javaslatot a rendőrség véleménye szerint vissza 

fogja utasítani.  

 

Lipovits Máté: Az önkormányzati rendőrség már több helyen is működik. A mezőőrséget, a 

közterület-felügyeletet és a városüzemeltetést is magába foglalja. Ez így együtt a 

településrendészeti szerv. A mezőőri szolgálat azért is költséghatékonyabb, mert 90 E Ft/hó/fő 

az állami támogatás erre a célra. Ehhez az önkormányzatnak már nem kell sokat hozzátennie, 

főleg annak tükrében, hogy a helyi gazdák részére is kivetik a hektáronkénti 400,- Ft összegű 

díjat. Véleménye szerint előfordulhat, hogy semmibe sem kerül az önkormányzatnak két fő 

mezőőr, vagy csak minimális költséggel járna. Ezért nem érdemes összevonni a mezőőri 

szolgálatot a közterület-felügyelettel.  

 

Molnár Gábor: Az állami földterületek után kifizeti be az adót? Kérte Jegyző Asszonyt és 

Polgármester Urat, hogy kérjenek állásfoglalást a helyi rendőröktől, hogy tudják-e vállalni a 

járőrözést.  

 

Lipovits Máté: A föld bérlője köteles megfizetni az adót. Amennyiben pedig nem hajtható be a 

bérlőtől, akkor a tulajdonos fizeti meg az adót. Az állami földeknek is van bérlője, így a bérlő 

fizeti ki a hektáronkénti adót. Felmerült a kérdés a bizottsági ülésen, hogy elég lenne-e két fővel 

megkezdeni a mezőőri szolgálatot. Később esetleg ez a létszám is bővíthető lenne. 

 

Winkler László: Olyan emberek kellenek erre a feladatra, akik tudják azt, hogy melyik terület 

kié. Ez igaz abban az esetben is, ha rendőrök végzik a feladatot és akkor is, ha mezőőri szolgálat 

lesz.  

 

Lipovits Máté: A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságnál 9 fős állományhiány van, ennek 

következtében Jánossomorjáról folyamatosan máshova vezénylik a rendőröket. A 

jánossomorjai rendőrőrs 8 fővel működik jelenleg, nem valószínű, hogy tudják vállalni a plusz 

feladatot.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat létrehozási 

lehetőségének elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a 

közterület-felügyelet, illetve a mezőőri szolgálat létrehozásához szükséges feltételeket 

vizsgálja meg, a testületi döntéshez szükséges előterjesztést készítse elő, ezen belül 

dolgozza ki az új szervezet részletes feladatköreit és működésük feltételeit. 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester, dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: soron következő rendes testületi ülés 
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7. – 8./ Napirendi pont 

 

 

-  Közbeszerzési eljárás kiírása földgáz energia beszerzésére (12. sz. melléklet) 

 

 

- Közbeszerzési eljárás kiírása villamos energia beszerzésére (13. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A 7. és 8. napirendi pontokat együtt tárgyalja a képviselő-testület, mivel azok 

szorosan összefüggenek egymással. 

A napirendi pontokat megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A földgáz és villamos energia beszerzése vonatkozásában az önkormányzatnak 

közbeszerzést kell lefolytatnia. Jelenleg az éves elfogyasztott földgáz mennyisége 100.000 m3. 

A villamos energiánál 6-700.000 kWh az éves fogyasztás. A Sourcing Hungary Kft. a 

közbeszerzést lebonyolítaná abban az esetben, ha erre megbízást kap az önkormányzattól. 

Pillanatnyilag a földgáz ára 83 Ft, míg az önkormányzat 130 Ft-ért tudja megvásárolni a 

földgázt. 2015. június 30-ig szól a jelenlegi 130 Ft-os ár. Ezután mindenképpen új szerződést 

kell kötni. A közbeszerzési eljárást minél előbb le kell folytatni a földgáz tekintetében. 2015. 

július 1-jétől már az új szolgáltatóval kell szerződnie az önkormányzatnak. A megbízás 27 

hónapra szólna azért, mert július 1-jétől lehet új szerződést kötni és ezen időponttól eltérni nem 

lehet. Tehát 2015. július 1. és 2017. szeptember 30. közötti időszakra szólna a megbízás, illetve 

a szerződés. Véleménye szerint ez a 27 hónapos megbízás ésszerű.  

Villamos energia tekintetében december 31-ig érvényes a jelenlegi szerződés. Tehát csak 2016. 

január 1-jétől lehet új szolgáltatóval szerződni. Várbalog és Újrónafő önkormányzatait is meg 

kellene keresni ez ügyben. Lehet, hogy ők is csatlakoznának az energia beszerzéshez.  

A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy mindkét esetben 

folytassák le a közbeszerzési eljárást.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a földgáz energia vonatkozásában közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának elfogadását 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó időszakra. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

földgáz energia szabadpiaci megvásárlására közbeszerzési eljárást folytat le 2015. 

július 1. napjától 2017. október 1. napjáig tartó szerződéses időszakra. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a villamos energia vonatkozásában közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának elfogadását 2016. január 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra.  
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A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

villamos energia szabadpiaci megvásárlására közbeszerzési eljárást folytat le 2016. 

január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tartó szerződéses időszakra. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

9. – 10./ Napirendi pont 

 

 

- Kiváló Tanító, Kiváló Tanár, Kiváló Óvónő, Oktatási Intézmény Kiváló Dolgozója 

cím adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása (zárt ülés) (14. sz. 

melléklet) 

 

- Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozása (zárt ülés) (15. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Bejelentette, hogy a 9. és 10. napirendi pontok megtárgyalására zárt ülés 

keretében kerül sor, tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének a) pontjára (kitüntetési ügy). A zárt ülésről külön 

jegyzőkönyv készül. Megkérte a vendégeket, hogy távozzanak az ülésteremből. 
 

Zárt ülés után folytatódott a nyílt ülés. A vendégek visszahívása megtörtént. 

 

 

11./ Napirendi pont 

 

 

- Önkormányzati intézmények vagyonbiztosítása (16. sz. melléklet) 

 

 

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

Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka János, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonbiztosítása csak informatikai 

eszközök biztosítására terjedt ki. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt szükséges lenne az 

épületek és az összes ingóság biztosítására. Az előterjesztésben találhatók meg azok az 

épületek, amelyekre biztosítást kíván kötni az önkormányzat. Három biztosítótól érkezett 

ajánlat. A legkedvezőbb ajánlatot az Allianz Biztosító adta. Ez a biztosító szerződéskötés esetén 

további – 10 % extra üzletpolitikai kedvezményt tud biztosítani. Minden önkormányzatnak az 

az érdeke, hogy vagyonát biztonságban tudja. Javasolta, hogy az új biztosítás 2015. július 1. 

napjától lépjen életbe. A bizottsági ülésen az önrész összegéről nem született döntés, kérte, 

hogy arról a képviselő-testület döntsön. 50 E Ft-os önrész vállalását javasolta. A jelenlegi 

biztosítás nem terjed ki minden épületre, ami az önkormányzat tulajdonában van, de ezt 
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fokozatosan ki lehet majd terjeszteni. A biztosítás kezdetének 2015. július 1 napját, időtartamát 

pedig egy évben javasolta meghatározni. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet az önkormányzat épületeinek 

vagyon- és felelősségbiztosítása tekintetében az Allianz Biztosító ajánlatának elfogadásával, 

mely – 10 %-os üzletpolitikai kedvezményt biztosít és 50 E Ft-os önrész vállalását tartalmazza. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületnek 65/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

előterjesztésben foglalt ingatlanokra vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést köt az 

Allianz Biztosítóval, így további – 10 % extra üzletpolitikai kedvezményt kap. Az 

önrész összegét 50 E Ft-ban állapította meg. A biztosítás kezdetének 2015. július 1. 

napját, időtartamát pedig egy évben határozta meg.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

12./ Napirendi pont 

 

 

- Működési engedély – gyalogőrségi mentésre (17. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A városi rendezvények egészségügyi biztosítását jogszabály írja elő. Ezt két 

módon lehet megtenni. Helyi humánerőforrás által vagy külső cég megbízásával. Egy helyi 

egészségügyi dolgozó vállalja, hogy a megfelelő képzést megszerzi, melyhez az önkormányzat 

támogatását kérte. A napirendi pontot valamennyi bizottság megtárgyalta. Elsőként a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét kérte, hogy ismertesse a bizottság 

véleményét. 

 

Luka János: A bizottság a helyi megoldást részesítette előnyben. A szükséges tanfolyam 

megszerzéséhez a támogatást javasolták biztosítani.  

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén javasolta működés engedély kiváltását és a 

támogatás biztosítását a szükséges végzettség megszerzéséhez.  

 

Winkler László: A Szociális Bizottság is javasolta a működési engedély kiváltását és a 

támogatás biztosítását a szükséges végzettség megszerzéséhez. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben található 1. sz. határozati javaslat 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületnek 66/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

működési engedélyt kér az OTH-tól gyalogőrség keretében végezhető mentés céljából. 

 

Döntött továbbá arról is, hogy Gáspár Juditot támogatja a fent említett tevékenység 

ellátásához szükséges végzettség megszerzésében. 

 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

13./ Napirendi pont 

 

 

- A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítása (18. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Ennél a napirendi pontnál az ötéves gazdasági programra utalt vissza. A 

gazdasági programban szerepel az, hogy ügyfélbarát módon üzemel a hivatal. Ennek egyik 

lépése az, hogy szerdánként hosszabb időtartamban lehet ügyeket intézni.  

 

Luka János: Elektronikusan be lehet jelentkezni? 

 

Dr. Péntek Tímea: Nem, erre még nincs lehetőség. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

42/2014. (V. 28.) sz. határozatával jóváhagyott Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Ügyfélfogadás rend: 

 

A székhely ügyfélfogadási rendje: 

 

  Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 12:00 

  Szerda:   8:00 – 17:30 

  Péntek:   nincs ügyfélfogadás 
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Munkaidő, munkarend: 

 

A KÖH székhely dolgozóinak munkaideje, munkarendje: 

 

hétfő:  7:30 – 16:00 

kedd:  7:30 – 16:00 

szerda:  7:30 – 18:00 

csütörtök: 7:30 – 15:00 

péntek:  7:30 – 12:00 

 

A KÖH kirendeltség dolgozói hétfőtől csütörtökig 7:30 – 16:00 óráig, pénteken 7:30 – 

13:30 óráig dolgoznak. 

 

 Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

14./ Napirendi pont 

 

 

- TAO pályázaton való indulás (19. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A képviselő-testület korábbi döntése értelmében TAO pályázatból kívánja 

megvalósítani a Klafszky Katalin Tagiskola udvarán megépülő tornatermet. Ezzel kapcsolatban 

érkezett két cégtől ajánlat, illetve a harmadik ajánlatot Bella Zsolt szóban kívánja ismertetni. 

 

Bella Zsolt: A képviselő-testület nincs könnyű helyzetben, ugyanis nincs megfelelő 

információk birtokában. A két ajánlat közül az egyik egy légsátor lenne, a másik pedig egy 

fémváz szerkezetű csarnok. A mai napon érkezett meg a Graboplan Kft másik ajánlata, ami 

abban különböző a légsátortól, hogy aluvázas szerkezetű. Tehát nem levegő tartja fenn a sátrat, 

hanem egy alumínium váz. A légsátor 67-70 M Ft-ba kerülne, az aluszerkezetű néhány millió 

forinttal lenne drágább. A fémváz szerkezetű pedig 160-170 M Ft-ba kerülne.  

Három tervező cég kapott megbízást a Klafszky Katalin Tagiskola ingatlanhasznosításával 

kapcsolatban. Tegnapi nap folyamán volt itt az egyik cégtől egy Ybl-díjas építész, akinek az 

első reakciója az volt, hogy a Klafszky Katalin Tagiskola udvarára nem szabad 20 X 40 m 

nagyságú csarnokot építeni. Felvetődik a kérdés, hogyan induljon az önkormányzat a TAO 

pályázaton. Ugyanis TAO pályázatot csak 20 x 40 m-es csarnokra lehet beadni. Véleménye 

szerint a 170 M Ft-os összegre adják be a TAO pályázatot, a későbbiek során aztán tudnak ezen 

módosítani. A légsátras technológiát nem javasolta választani. A cég saját maga írta le 

hátrányait. Állandó nyomás alatt kell tartani, ezért folyamatos az áramfogyasztás. Évente 

bontás, építés, ponyva nagyobb szakadása esetén kiszökik a levegő, javítás csak a gyártó 

telephelyén lehetséges. Sávalap szükséges, ami megnöveli a költségeket.  

 

Luka János: Az alépítménnyel kapcsolatban a bizottság nem rendelkezett semmiféle 

információval. Új információ, hogy az iskola udvarán mégsem fér el egy csarnok, mert eddig 

mindenki azt erősítette, hogy elfér. Nem lehetetlen dolog, hogy a sportpályán épüljön meg a 

csarnok, ott ugyanis a parkolás is megoldott lenne. Sőt öltöző is van, így azt már nem kellene 

külön megépíteni. Winkler László szerint a helyi gyártó (Leier) tudna az alépítmény terén 
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segíteni. Így talán a költség is kisebb lenne. De sajnos pontos információ ennek költségeiről 

nincs. A pályázatot holnap éjfélig kell beadni. Az is előfordulhat, hogy ha nyer a pályázat, akkor 

nem fogadja el az elnyert összeget az önkormányzat. Ez azonban később hátrány jelenthet. A 

bizottság javaslata a Graboplan Kft. ajánlatának elfogadása. Elfogadta azt, hogy a Klafszky 

Katalin Tagiskola adottságai nem megfelelőek arra, hogy egy nagyobb sportcsarnok épüljön 

meg ott. 

 

Nemes Csaba: Mindig csak egy kisebb tornateremben gondolkodott, nem egy nagy csarnokban. 

A Klafszky Katalin Tagiskola mellé nem szabad nagy csarnokot építeni. Így az csak az iskoláé 

lenne. A sportpályán történő csarnoképítést nem támogatta. Egy nagy csarnok fenntartása is 

nagyon sokba kerülne.  

 

Luka János: Azért gondolkodott egy nagy csarnokban, mert úgy tapasztalta, hogy erre lenne 

igény a lakosság részéről is. Az önkormányzat nincs kényszerhelyzetben. Nem feltétlenül kell 

indulni a TAO pályázaton.  

 

Nemes Csaba: Azt kellene eldönteni, hogy a TAO pályázaton indulnak és lesz egy nagy 

csarnok, vagy nem indulnak a pályázaton és egy kisebb tornatermet építenek.  

 

Luka János: Véleménye szerint most a TAO pályázaton nem kellene indulni.  

 

Winkler László: Kérdése, hogy mekkora területen fekszik a Klafszky Katalin Tagiskola? 

 

Bella Zsolt: Kb. 8.000 m2-en. 

 

Luka János: Meg kell nézni még azt is, hogy mennyi a beépíthetőség ezen a területen.  

 

Nemes Csaba: Az iskola területére nem kell 1.200 m2-es sportcsarnok.  

 

Molnár Gábor: A pályázat beadása után is mondhatja azt az önkormányzat, hogy mégsem 

valósítja meg a csarnokot. Véleménye szerint ezért el kell indulni a pályázaton, legfeljebb két 

hónap múlva azt mondják, hogy mégsem kérik a támogatást. 

 

Winkler László: A célegyenes előtt mindig visszafordul Nemes Csaba. 

 

Nemes Csaba: Ezt visszautasította. Emberi léptékekkel számol. A Klafszky Katalin 

Tagiskolának nem jó, ha van egy 1.200 m2-es csarnoka. Ott egy kisebb tornateremre van 

szükség.  

 

Lőrincz György: Az elmúlt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a JSE TAO 

pályázaton való indulását nem támogatja, nem biztosítja az önrészt. Ha az önkormányzat nem 

indul a TAO pályázaton, akkor viszont a JSE kérelmét támogatni kellene.  

 

Nemes Csaba: A tervező cégeknek most kell arról szólni, hogy két féle tervet készítsenek. Egy 

csarnokot és egy kisebb tornatermet is tervezzenek meg. Ezen tervek birtokában eldönthető, 

hogy melyik épüljön meg. Véleménye szerint azt kell megépíteni, ami mellett élhető udvara 

marad a Klafszky Katalin Tagiskolának.  

 

Lőrincz György: A pályázat beadásához az önrészt meg kell határozni és azt is, hogy hol 

kívánják megépíteni a sportcsarnokot, illetve tornatermet. 
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Bella Zsolt: Az eredeti terv is a kisebb tornateremről szólt.  

 

Luka János: Nemes Csaba azt mondta, hogy szükség van a tornateremre. Előterjesztése akkor 

31 M Ft-ról szólt. A következő ülésen már 70 M Ft-ról volt szó, most a pályázatnál pedig már 

170 M Ft-ról.  

 

Lőrincz György: Az állam is fog kiírni pályázatot tornatermek építésére a megnövekedett 

testnevelés órák miatt. Véleménye szerint a tornaterem építését kell megvalósítani. Csak azért 

nem kell egy nagy tornacsarnokot építeni, mert lehetőség van a TAO pályázaton való indulásra.  

 

Luka János: Az ügy nincs megfelelően előkészítve, számtalan bizonytalansági tényező merült 

fel.  

 

Winkler László: El kell dönteni, hogy szeretnének-e 1.200 m2 nagyságú sportcsarnokot építeni 

a Klafszky Katalin Tagiskola udvarán TAO pályázati támogatással. Erről név szerinti szavazást 

kért. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a név szerinti szavazás elfogadását. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Klafszky Katalin Tagiskola udvarán 1.200 m2 nagyságú sportcsarnok TAO pályázati 

támogatással történő megépítése tárgyában nem név szerinti szavazással dönt. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a Klafszky Katalin Tagiskola 

udvarán 1.200 m2 nagyságú sportcsarnok TAO pályázati támogatással történő megépítésével, 

illetve az ehhez szükséges önerő biztosításával. 

 

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

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

biztosít önrészt a Klafszky Katalin Tagiskola udvarán 1.200 m2 nagyságú sportcsarnok 

TAO pályázati támogatással történő megépítéséhez.  

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 
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Lőrincz György: A JSE az elmúlt ülésre beadott egy kérelmet, mely szerint a TAO pályázathoz 

10 %-os, 3 M Ft-os önrészt kértek. Ezt a kérelmet a képviselő-testület elutasította. Javasolta, 

hogy most támogassák a JSE előző hónapban beadott kérelmét. A kérelem szerint a következő 

felújításokat végezné el a sportegyesület: Gyepregeneráció, futópálya fűvel bevetése, futópálya 

felújítás, 4 db labdafogó-háló rendszer telepítése, járdaépítés.  

 

Luka János: Leszögezte, hogy nem csak a sportcsarnok építése miatt nem támogatták a JSE 

kérelmét.  

 

Lipovits Máté: Javasolta a 3 M Ft-os önrész biztosítását a Jánossomorjai Sport Egyesület TAO 

pályázatához.  

 

Luka János: Javasolta, hogy az önrészről számlákkal számoljon el a JSE. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a JSE TAO pályázaton való 

indulásához 10 %-os, 3 M Ft-os önrészt biztosítsanak, azzal a feltétellel, hogy az önrész 

felhasználásáról a JSE számlákkal elszámol az önkormányzat felé. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorjai Sport Egyesület részére 10 %-os, 3 M Ft összegű önrészt biztosít az 

általános tartalék terhére TAO pályázaton való induláshoz, azzal a feltétellel, hogy az 

önrész felhasználásáról a JSE számlákkal elszámol az önkormányzat felé.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

15./ Napirendi pont 

 

 

- Ingatlanügyek (20. sz. melléklet) 

 

 

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

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

 

Luka János: Kérelmező tulajdonát képezi a 604/2. hrsz-ú ingatlan. Mellette önkormányzati 

tulajdonú ingatlan áll, ami rét besorolású. Ezen ingatlan egy részének megvásárlására nyújtott 

be kérelmet kérelmező. Azért szeretné megvásárolni a területet, mert kérelmező véleménye 

szerint a saját ingatlana szélessége 6-7 méterrel nagyobb a nyilvántartás szerintinél. Az építész 

becslése szerint ez kb. 180-200 m2. Ennek megállapításához földhivatali kimérés szükséges az 

építész véleménye szerint. A rét művelési ágból történő átminősítést is el kell végezni. 

Lehetséges, hogy így egy további építési telek alakítható ki. A bizottság javaslata az volt, hogy 

a jelenlegi ülésen ne szülessen döntés az eladásról, mivel pontosan ki kell mérni a területet, 

illetve a művelési ág változás költségét is pontosítani szükséges. 
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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 71/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zagyva Angelika 9241 

Jánossomorja, Kiss u. 32. sz. alatti lakos kérelmének tárgyában a döntést elnapolta.  

 

Felkérte az építészt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a terület kimérését 

végezze el, illetve a művelési ág változás költségeit pontosítsa. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: 2015. május 31. 

 

 

16./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak választása (21. 

sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható, hogy két kuratóriumi tag lemondott a 

kuratóriumi tagságáról. A közalapítványt az önkormányzat alapította, így az új kuratóriumi 

tagokról is az önkormányzatnak kell döntenie. A kuratórium elnöke két személyt keresett meg, 

akiket alkalmasnak tart a feladat ellátására. A Humánpolitikai Bizottság kérte, hogy írjon a 

kuratórium elnöke a két jelöltről ajánlást. Ez az ajánlás a képviselő-testületi ülésen kiosztásra 

került.  

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és kérte az ajánlást, 

mivel nem ismerték az egyik jelöltet. A bizottság még megfogalmazta azt is, hogy 

szerencsésebb lett volna, ha helyi személyt talált volna a kuratórium elnöke. Ettől függetlenül 

a bizottság javasolta mindkét személyt megválasztani kuratóriumi taggá.  

 

Dr. Kurunczi Károly: A frissen kapott ajánlásból olvasott fel egy mondatot: „Szempontunk volt, 

hogy az új tagok a város politikai életében ne töltsenek be olyan szerepet, ami esetleg a 

kuratórium objektív munkavégzését befolyásolhatja.” Megkérdezte Polgármester Urat, hogy 

erre volt-e példa akkor, amikor ő kuratóriumi tag volt. 

 

Lőrincz György: Nem volt példa erre. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Javaslata az, hogy egy képviselő-testületi tagot válasszanak meg 

kuratóriumi taggá.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Javasolta, hogy Molnár Gábort válasszák meg kuratóriumi taggá.  
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Lőrincz György: Megkérdezte Molnár Gábort, vállalja-e a tisztséget. 

 

Molnár Gábor: Igen, vállalja. 

 

Bella Zsolt: A két jelölt közül ki helyett ajánlották Molnár Gábort? 

 

Lőrincz György: Fekete Annamária helyett, mert ő nem helyi lakos. 

 

Hauptmann Tamás: Azért kért szót, mert ő is tagja a kuratóriumnak, szinte a kezdetek óta. Dr. 

Kurunczi Károly által felolvasott mondat nem véletlenül került bele az ajánlásba. A 

közalapítvány objektív munkára való törekvése miatt írta le ezt a mondatot. Sem a pártok, helyi 

mozgalmak, politikai kampányok eszközeivé nem szeretné tenni az elmúlt évtizedben komoly 

munkát végző kuratóriumot. Prátser Krisztián nem képviselő bizottsági tagként vesz részt az 

önkormányzat munkájában és a kuratóriumnak is tagja. Véleménye szerint ez kimeríti azt, hogy 

egy képviselő is tagja a kuratóriumnak. Felháborította, hogy Dr. Kurunczi Károly az 

objektivitásra törekvő és a város érdekét szolgáló, független munkavégzésre felhívó mondatát 

félreértette. Ezt a mondatot jó szándékkal írta, semmi olyan gondolat nincs e mögött, ami az 

önkormányzat ellen szólna. Véleménye szerint a jellemzések alapján rendelkezik a testület 

azzal az információval, hogy nem merül fel több kérdés a két személy munkáját illetően.  

 

Winkler László: Molnár Gábor személyét el tudja fogadni, mint kuratóriumi tag. Nem pártok 

és egyéb szervezetek támogatásával indult a választásokon. Teljesen független. Alkalmas lenne 

a kuratóriumi tagsági feladatok ellátására és egyben felügyelné a kuratóriumot.  

 

Lipovits Máté: Abszolút nem támogatta Molnár Gábor jelölését. Egy önkormányzati 

képviselőt, aki korábban plágium ügybe keveredett, kulturális közalapítvány tagjának 

véleménye szerint nem szabad megválasztani. Egyébként is azt gondolta, hogy a képviselő-

testületből ne legyen senki tagja a kuratóriumnak. Kulturális szemléletű emberek legyenek a 

kuratórium tagjai között. Támogatta a közalapítvány által jelölt két személyt, bár jobban örülne, 

ha Jánossomorján találnának olyan személyt, aki tagja lehetne a kuratóriumnak. Winkler 

Lászlónak szegezte a következőket: bizonyára nem örülne, ha a Jobbik színeiben bejutott 

képviselő kerülne be a kuratórium tagjai közé.  

 

Lőrincz György: Elmondta még, hogy az alapítvány felügyelő bizottságának két önkormányzati 

képviselő és a hivatal Adó- és Pénzügyi Osztályának vezetője a tagja. 

 

Bella Zsolt: Megítélése szerint a kuratórium nagyon jól működik, egységes szemléletet 

képviselő emberek dolgoztak a kuratóriumban. Nem szeretné, ha ezt az együttműködést valami 

megzavarná. Hauptmann Tamást, mint újságíró, főszerkesztő, nagyon hiteles embernek tartja 

és ebben a kérdésben az ő véleménye nagyon meghatározó. A kuratórium tagjai által javasolt 

két személy megválasztását támogatta.  

 

Molnár Gábor: Nem tudta elfogadni azt, hogy az önkormányzat által létrehozott alapítvány 

kuratóriumában ne legyen önkormányzati képviselő. Nem kevés pénzt fordít az önkormányzat 

az alapítvány működésére. Egyeztetett Nikházi Árpáddal, aki mélységesen felháborodott azon, 

hogy nem jánossomorjai személyt jelöltek a kuratóriumba. Nikházi Árpádot nagyon szívesen 

vállalná a kuratóriumi tagságot. A plágium ügyre véleménye szerint kellő magyarázatot adott. 
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Lipovits Máté: Igaz, hogy 10 évig egy helyi képviselő is tagja volt a kuratóriumnak, de nem 

azért, mert önkormányzati képviselő volt, hanem azért, mert a helyi kulturális élet mozgató 

rugója, meghatározó alakja és a művelődési ház igazgatója.  

 

Nemes Csaba: Véleménye szerint azok dolgozzanak a kuratóriumba, akik már eddig is sokat 

tettek már Jánossomorja kultúrájáért, akár vidékiként, akár helyiként. Ne az legyen az 

elsődleges szempont, hogy helyi-e a jelölt vagy sem.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet Molnár Gábor Jánossomorja 

Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásával. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Molnár 

Gábort a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumának tagjává nem 

választja meg. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Molnár Gábor: Javasolta, hogy Nikházi Árpádot válasszák meg a kuratórium tagjává Fekete 

Annamária helyett.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet Nikházi Árpád Jánossomorja 

Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásával. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Nikházi 

Árpádot a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumának tagjává 

megválasztja. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet Hoffka Helga Jánossomorja 

Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásával.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

 Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Hoffka 

Helgát a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumának tagjává 

megválasztja. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

17./ Napirendi pont 

 

  

-  Települési Értéktár Bizottság beszámolója (22. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az önkormányzat létrehozott egy helyi értéktár bizottságot, amelynek feladata 

a helyi értékek összegyűjtése és beterjesztése a képviselő-testület elé. Ez megtörtént. 

Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a beterjesztést, utána a helyi értéktár bizottságnak 

fel kell terjeszteni azt a megyei értéktár bizottsághoz, akik döntenek arról, hogy mi kerül be a 

megyei értéktárba és mit javasolnak hungaricumnak.  

 

Molnár Gábor: Megköszönte az értéktár bizottság munkáját, nagyon szépen kidolgozott, precíz 

a beterjesztett anyag. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Települési Értéktár Bizottság beszámolójának 

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

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

Települési Értéktár Bizottság által készített beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

18./ Napirendi pont 

 

 

- A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda és a Kék Bagoly Bölcsőde nyári zárva tartása 

(23. sz. melléklet) 
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Lőrincz György: Az óvoda és a bölcsőde nyári zárva tartásáról a képviselő-testületnek kell 

döntenie, melyet a két intézménynek a szülők felé ki kell hirdetniük. A két intézményvezető a 

konyhával egyeztette a zárva tartást.  

Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda nyári zárva tartási idejének elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda nyári zárva tartási idejét és nyári ügyeleti rendjét az 

alábbiakban határozza meg. 

 

 Nyári zárva tartási ideje tagóvodánként 

Központi Tagóvoda: 2015. július 06-tól augusztus 02-ig 

 Péteri Tagóvoda: 2015. július 27-től augusztus 24-ig 

 Somorjai Tagóvoda: 2015. július 01-tól augusztus 30-ig 

 

 (Napközi Konyha 2015. július 27-től augusztus 02-ig tart zárva) 

 

 Nyári ügyeleti rend:  

 2015. július 06-tól július 24-ig ügyeletes óvoda: Péteri Tagóvoda 

 2015. augusztus 03-tól augusztus 19-ig ügyeletes óvoda: Központi Tagóvoda 

 

 Felelős: Intézményvezető 

 

 Határidő: 2015. május 31. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Kék Bagoly Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

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

Bagoly Bölcsőde nyári zárva tartási idejét és a nyári ügyeleti rendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

 Kék Bagoly Bölcsőde 

 A bölcsőde nyári zárva tartása: 2015. július 27-től augusztus 07-ig. 

 

 A bölcsőde nyári zárva tartási időben ügyeletet sem lát el. 

 

 Felelős: Intézményvezető 

 

 Határidő: 2015. május 31. 
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19./ Napirendi pont 

 

 

- Egyéb ügyek 

 

 

- Képviselő-testületi tag előterjesztése forgalomtechnikai problémák kezelésére (24. 

sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Molnár Gábor képviselő előterjesztése két problémát tartalmaz. Az egyik a 

péteri városrészen található Zsófi CBA melletti utca problémája, a másik pedig az Ady Endre 

utca és az Óvári utca kereszteződésében kihelyezett reklámtábla problémája. A képviselő-

testület az elfogadott költségvetésében elkülönített egy összeget a település belterületére 

vonatkozóan forgalomtechnikai felmérés előkészítésére. Ez többek között szabályozza a Zsófi 

CBA melletti utca forgalmát is. Ezzel kapcsolatban három cégtől kért az önkormányzat 

árajánlatot és a nyertes céggel a szerződést meg is kötötték. Májusban fog elkezdődni a munka, 

remélhetőleg a nyár folyamán elkészül a cég a felméréssel és a képviselő-testület 

megtárgyalhatja a javaslatokat.  

Az Ady Endre és Óvári utca kereszteződésénél található reklámtáblával kapcsolatban több 

észrevétel érkezett. Ennek a kihelyezésnek jelenleg zajlik a felülvizsgálata. Előfordulhat, hogy 

a táblát el kell távolítani. 

 

Winkler László: Véleménye szerint az említett útszakasz az önkormányzat tulajdona, nem a 

közútkezelőé. 

 

Lőrincz György: Valóban. Forgalomtechnikai szempontból viszont a közútkezelő előírásait is 

figyelembe kell venni táblák kihelyezése során. A főutak néhány szakasza az önkormányzat 

tulajdonában, míg néhány a közútkezelő tulajdonában vannak. Zajlik az előkészítő munka és 

az állam kezelésébe kerül át az összes ilyen út.  

 

 

- Felhívás a kárpátaljai magyar települések megsegítésére (25. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Valamennyi települési önkormányzat polgármestere megkapta a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság felhívását, miszerint adományokat szeretnének kérni a 

kárpátaljai magyar települések megsegítésére. Az adományokat elsősorban pénz formájában 

kérik. Amennyiben csatlakozik a kezdeményezéshez az önkormányzat, akkor egy települést 

„kiközvetítenek” Jánossomorjához és ennek a településnek kell eljuttatni az adományt. A 

felhívásról tárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka 

Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság támogatta a kezdeményezéshez való csatlakozást.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a kárpátaljai magyar települések 

megsegítésére létrehozott kezdeményezéshez történő csatlakozással. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

csatlakozni kíván a kárpátaljai magyar települések megsegítésére létrehozott 

kezdeményezéshez.   

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Dönteni kellene az összegről.  

 

Lipovits Máté: Javasolta, hogy 500 E Ft-ot szavazzanak meg. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az 500 E Ft-os támogatás elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

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

Ft összegű adományt biztosít az általános tartalék terhére a kárpátaljai magyar 

települések megsegítésére. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

- Jánossomorjai Sport Egyesület kérelme (26. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Jánossomorjai Sport Egyesület pályázatot kíván benyújtani busz beszerzése 

tárgyában. Az önkormányzattól azt kérik, hogy amennyiben nyer a pályázatuk, előlegezze meg 

az önkormányzat az összeget, mivel a pályázat utófinanszírozású. A kérelmet tárgyalta a 

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

bizottság álláspontját. 

 

Luka János: A bizottság támogatta a JSE kérelmét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a JSE kérelmének támogatásával. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorjai Sport Egyesület részére az általános tartalék terhére megelőlegez 8 M Ft-

ot, mivel a Jánossomorjai Sport Egyesület kistérségi közlekedési szolgáltatás 
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fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű vásárlására kíván 

pályázatot benyújtani, mely pályázat utófinanszírozású. 

 

 Felkérte a jegyzőt, hogy a kölcsönszerződéssel kapcsolatos dokumentációt készítse elő. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

- Jánossomorja Polgárőr Egyesület kérelme (27. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Hasonló kérelemmel fordult a Polgárőrség is az önkormányzathoz. Szintén 

előleget szeretnének kérni az önkormányzattól, mivel ők is szeretnének pályázatot benyújtani 

busz beszerzése tárgyában.  

 

Luka János: Ezt a kérelmet is támogatta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a Jánossomorja Polgárőr Egyesület 

támogatásával. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorja Polgárőr Egyesület részére az általános tartalék terhére megelőlegez 8 M 

Ft-ot, mivel a Jánossomorja Polgárőr Egyesület kistérségi közlekedési szolgáltatás 

fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű vásárlására kíván 

pályázatot benyújtani, mely pályázat utófinanszírozású. 

 

 Felkérte a jegyzőt, hogy a kölcsönszerződéssel kapcsolatos dokumentációt készítse elő. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

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

 

 

- A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel 

feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008. (II. 28.) rendelet 

módosítása (28. sz. melléklet) 

 

 

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

Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka Jánost, mondja el a bizottság véleményét. 
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Luka János: Az ellátottak nyersanyagnormája alapján állapítható meg a fizetendő térítési díjak 

összege. A bizottság javasolta a rendelet módosításának elfogadását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a 3/2008. (II. 28.) rendelet 

módosításával. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 11/2015. (IV. 29.) 

rendeletét, mely a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az 

igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szól, a 29. sz. melléklet szerint.  

 

 

- Jánossomorjai Rendőrőrs állományába tartozó rendőrök jutalmazása  

 

 

Lőrincz György: Telefonon megkereste Csombók Imre, a Jánossomorjai Rendőrőrs 

parancsnoka a rendőrnapi jutalommal kapcsolatban. Ugyanis ezen alkalomból korábban 

jutalomban részesültek a rendőrök. Ha a jutalmazás mellett dönt a képviselő-testület, akkor 

Csombók Imre azt kérte, egyforma összegben jutalmazzák meg mind a 8 főt. Először arról kell 

döntenie a képviselő-testületnek, hogy adjanak-e jutalmat és mindenki kapjon-e. Második 

döntésnek pedig arról kell szólnia, hogy milyen összegű legyen a jutalom. 

 

Molnár Gábor: Kaptak-e eddig a rendőrök az önkormányzattól jutalmat? 

 

Lőrincz György: Volt már példa a jutalmazásra, de nem kapott minden rendőr, csak egy-két fő. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Hagyományosan György napon tartja a rendőrség megyei szinten a 

rendőrnapot. Az önkormányzat kb. 10 éve rendszeresen ad a rendőröknek jutalmat nettó 40 E 

Ft összegben.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a Jánossomorjai Rendőrőrs 

állományába tartozó 8 fő rendőr megjutalmazásával.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorjai Rendőrőrs állományába tartozó 8 fő rendőrt jutalomban részesíti. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: 2015. május 31. 

 

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

 

Lőrincz György: A következőkben a jutalom összegéről kell döntenie a képviselő-testületnek. 

 

Molnár Gábor: Javaslata, hogy nettó 50 E Ft összegű jutalomban részesüljenek a rendőrök 

fejenként.  
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Nemes Csaba: Javasolta, hogy összesen 150 E Ft-ot adjanak át a rendőrségnek. Csombók Úr 

döntse el, hogy ebből az összegből kinek mennyit ad.  

 

Bella Zsolt: Javaslata, hogy fejenként nettó 40 E Ft-ot, a tavalyi mértéket adják át jutalomként 

a rendőröknek.  

 

Luka János: Technikai jellegű dologként elmondta, hogy nem személyeket adományoz meg az 

önkormányzat, hanem a rendőri testületet. Az egész összeget kell meghatározni, bruttósítva, 

járulékokkal együtt.  

 

Nemes Csaba: Milyen jogcímen tudja átadni a támogatást az önkormányzat a rendőrségnek? 

 

Dr. Péntek Tímea: Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a rendőrök 40 E Ft összegű 

jutalmazásával. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Jánossomorjai Rendőrőrs állományába tartozó 

8 fő rendőrt nettó 40 E Ft jutalomban részesíti. 

 

Felkérte a jegyzőt, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal a 

támogatási megállapodást kösse meg a bruttósított és járulékokkal számolt támogatás 

átadásáról. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2015. május 31. 

 

 

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

javaslataikat. 

 

Winkler László: A május elsejei pörköltfőzéssel kapcsolatban lenne észrevétele. Úgy tudta, 

hogy 500,- Ft-ban állapították meg egy adag pörkölt árát. Véleménye szerint nem kellene pénzt 

kérni a pörköltért, eddig sem kértek. Sokan már azt is mondták, hogy nem mennek ki a 

majálisra, mert drága a pörkölt. Javasolta, hogy ne kérjenek pénzt a pörköltért, az legyen 

továbbra is ingyenes.  

 

Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság és a művelődési ház közös lebonyolításával jött 

létre eddig a május 1-jei műsor. Az idei évben a Humánpolitikai Bizottság azt a döntést hozta, 

hogy 500,- Ft-os támogatói jegy kerüljön kiadásra, mely alapján lehet hozzájutni egy adag 

pörkölthöz. Meggyőződése, hogy aminek nincs ára, nincs értéke sem. Nagyon helyesen úgy 

állapították meg az összeget, hogy azt jótékony célra fordítják. Először szokatlan lesz az 

embereknek, hogy fizetni kell a pörköltért, de ezzel egy jótékony célt szolgálnak.  
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Luka János: Mi a jótékony cél? 

 

Lőrincz György: A Klafszky Katalin Tagiskola udvarának felújítására kívánják fordítani az 

összegyűjtött pénzt. 

 

Luka János: Az ingyenességet sosem támogatta, mivel több helyről jönnek Jánossomorjára az 

ingyen pörkölt miatt. Viszont kötelezően ne kelljen fizetni, inkább ajánlott legyen a fizetés.  

 

Nemes Csaba: Véleménye szerint, mivel a jótékony cél meghatározásra került, mindenki ki 

fogja fizetni a pörköltet.  

 

Dr. Kurunczi Károly: Hagyomány, hangulati elem a majálison az ingyenes pörkölt és az 

ingyenes palacsinta. A majális egy önkormányzati rendezvény, egy ilyen változást a képviselő-

testületnek kellett volna eldönteni.  

 

Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság készítette elő a majálist, ezáltal a pörköltfőzésről 

is ők tárgyaltak. 

 

Dr. Kurunczi Károly: Véleménye szerint ez a képviselő-testület kompetenciájába tartozik.  

Egyetértett Winkler Lászlóval, legyen ingyenes a pörkölt, ugyanúgy, ahogy 20 éven keresztül 

ingyenes volt.  

 

Nemes Csaba: Egy vállalkozó ajánlotta fel a pörkölthöz a húst, akinek határozott véleménye az 

volt, hogy a befolyt összeg jótékonysági célra fordítódjon. Ebben a pörköltfőzésben az 

önkormányzatnak nincs pénze, véleménye szerint erről ne is döntsenek.  

 

Winkler László: A vállalkozó nem fizet bérleti díjat, a pörkölthöz biztosítja a húst. Véleménye 

szerint jobb lenne, ha a vállalkozó fizetne bérleti díjat és a húst pedig az önkormányzat 

biztosítaná a pörkölthöz.  

 

Nemes Csaba: A majálist már megszervezték, ő már nem hajlandó változtatni a programon, 

mivel az idő nagyon rövid.  

 

Molnár Gábor: Legyen egy becsületkassza, így mindenki annyit ad a pörköltért, amennyit akar. 

A célt kell hangoztatni, így hátha többen adakoznak.  

 

Lőrincz György: Pusztán azért, mert 20 évig ingyenes volt, nem kell, hogy az idei évben 

ingyenes legyen. A környékbeli településeken zajló fesztiválokon sem ingyenes a pörkölt.  

 

Lipovits Máté: Véleménye szerint azért nem működőképes az a rendszer, hogy annak, aki 

fizetett, jegyet adnak, mert aki a végén megy, már nem biztos, hogy jut neki pörkölt. Legyen 

ingyenes a pörkölt, de legyen mellette egy becsületkassza, amelyben a meghatározott célra 

gyűjthetik az adományokat.  

 

Bella Zsolt: Véleménye szerint a változtatáshoz már késő. A jövőre vonatkozóan ez egy 

tanulság, korábban kell előkészíteni a dolgot. A Klafszkys szülők már megszervezték a gyűjtést. 

 

Lőrincz György: Sehol nincs az hirdetve, hogy a pörkölt 500,- Ft-ba kerül. Ez egy jótékonysági, 

becsületkasszás rendezvény.  
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Dr. Kurunczi Károly: Ennek a kellemetlen szituációnak a felelőssége annak a vállán van, aki 

ezt hagyta. Az eredmény az, hogy az emberek azt hiszik, fizetni kell a pörköltért. 

 

Winkler László: Neki is van egy csapata, aki főz. Nem fogja felvállalni azt, hogy pénzt kér a 

pörköltért. Minden csapathoz el kell helyezni egy dunsztos üveget és abba gyűjteni az 

adományt.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet azzal, hogy ne kerüljön kiadásra 

500,- Ft-os támogatói jegy, legyen ingyenes a pörkölt, illetve valamennyi pörköltfőző standhoz 

kerüljön kihelyezésre egy urna, amelybe az adomány gyűjthető.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal (Nemes Csaba nem kívánt részt venni a szavazásban) a 

következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy ne 

kerüljön kiadásra 500,- Ft-os támogatói jegy, így a korábbi évekhez hasonlóan ingyenes 

lesz a pörkölt. Valamennyi pörköltfőző standhoz kihelyezésre kerül egy urna, amelyben 

az adomány gyűjthető.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Dr. Péntek Tímea: 2014. november 12-én döntött a képviselő-testület a polgármester 

illetményéről, illetve az alpolgármester tiszteletdíjáról. Majd a kormányhivatallal történt 

egyeztetés után 2015. február 18-án a polgármester illetményét 15 %-kal eltérítették. Ekkor 

döntött arról a képviselő-testület, hogy az alpolgármester illetményét szintén 15 %-kal eltéríti. 

A kormányhivatal álláspontja szerint a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester 

tiszteletdíjára a Kttv. ezen szakasza nem alkalmazható. Kérte az ügyben a képviselő-testület 

döntését. 

 

Luka János: A törvénysértő gyakorlatot meg kell szüntetni. Javasolta, hogy az alpolgármester 

tiszteletdíjáról szóló 12/2015. (II. 18.) Kt. Határozatot vonják vissza és az alpolgármester 

tiszteletdíja a 92/2014. (XI. 12.) Kt. Határozat szerint kerüljön megállapításra. 

 

Bella Zsolt: Bejelentette érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, az alpolgármester tiszteletdíjáról szóló 

szavazásból Bella Zsoltot kizárják-e. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

alpolgármester tiszteletdíjáról szóló szavazásból Bella Zsoltot kizárja. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a 12/2015. (II. 18.) Kt. Határozat 

visszavonásával és az alpolgármester tiszteletdíjának 92/2014. (XI. 12.) Kt. Határozat szerinti 

megállapításával.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2015. (IV. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

12/2015. (II. 18.) Kt. Határozatát visszavonja és az alpolgármester illetményét a 

92/2014. (XI. 12.) Kt. Határozat szerint állapítja meg. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

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

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György       Dr. Péntek Tímea 

   polgármester            jegyző 


