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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2015. május 27-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 

 

   

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő jelen van, továbbá azt, 

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

jogosultak. (2. sz. melléklet) 

Javasolta, hogy az 1./ napirendi pontot 10./ napirendi pontként tárgyalják, az ülést kezdjék a 

második napirendi pont tárgyalásával. Luka János, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság elnöke ugyanis később érkezik. 

Szavazásra tette fel napirend módosító javaslatát. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.) rendelet felülvizsgálata, új 

rendelet alkotása 

 

2./ A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím, valamint a Jánossomorjáért emlékplakett 

adományozásáról szóló 9/2011. (V. 26.) rendelet felülvizsgálata 

 

3./ Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2014. (XI. 12.) rendelet módosítása 

 

4./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság új tagjainak megválasztása, nem képviselő 

bizottsági tag eskütétele 

 

 5./ Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos előterjesztés 

 

 6./ Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos előterjesztés 

 

7./ A Gyermekjóléti, Családsegítő Szolgálat és a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló 

beszámoló megtárgyalása 

 

 8./ Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója 
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 9./ Ingatlanügyek 

  

10./ 1/2015. (II. 18.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről – módosítása 

 

 11./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

 

 12./ Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója 

 

 13./ Egyéb ügyek 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.) rendelet felülvizsgálata, új 

rendelet alkotása (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az önkormányzat rendelete 2001-ben született, tehát alaposan megérett a 

felülvizsgálatra. Természetesen több paragrafust is átemeltek az új rendeletbe a régiből. 

Kibővítésre, pontosításra került a rendelet, illetve a díjtételek is változnak. A napirendi pontot 

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

Mátét, mondja el a bizottság álláspontját. 

 

Lipovits Máté: A bizottság alaposan megtárgyalta a napirendi pontot. A bizottság javasolta, 

hogy a 6. § esetében építéshez szükséges szerkezetek, törmelékgyűjtő konténer, valamint 

szerszám, eszköz és gép, illetve tüzelő közterületen történő elhelyezése esetén a 48 óra helyett 

7 nap, építőanyag esetén az 1 év helyett fél év kerüljön be. Javasolta továbbá, hogy a 7. § c) 

pontjánál a gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezésénél a 4,5 t vegyék ki, 

mivel ezt a súlyt nem tudják ellenőrizni. A 15. § e) pontját javasolta a bizottság kiegészíteni 

magánszemélyekkel, pártokkal, továbbá a 16. § (4) bekezdésénél töröljék az 1 m2-t. Ezekkel a 

kiegészítésekkel elfogadásra javasolta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság a rendeletet. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy fenti rendelet annyit ér, amennyit be tudnak tartatni belőle. 

Nem az a cél, hogy büntessen vagy szankcionáljon az önkormányzat, hanem az, hogy rendezett 

viszonyokat teremtsenek.  

 

Bella Zsolt: Valóban ne az legyen a cél, hogy minél több embert megbüntessenek, viszont nem 

szabad megriadni sem a büntetéstől.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a közterületek használatáról szóló 

13/2001. (X. 18.) rendelet fenti módosításokkal történő elfogadásával. 
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A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 12/2015. (V. 27.) 

rendeletét, mely a közterületek használatáról szól a 4. sz. melléklet szerint.  

 

 

2./ Napirendi pont 

 

 

- A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím, valamint a Jánossomorjáért emlékplakett 

adományozásáról szóló 9/2011. (V. 26.) rendelet felülvizsgálata (5. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Fenti rendeletet öt pontban javasolta módosítani. A rendeletben eddig 

javaslattevőként szerepelt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. Ettől a ciklustól nincs már 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat, így az erre vonatkozó rész kikerült a rendeletből. A második 

módosítás szerint a díszpolgári cím posztumusz is adományozható. A harmadik szerint a 

díszpolgár, tiszteletbeli polgár feltüntetheti neve, aláírása mellett, hogy e címmel rendelkezik. 

A negyedik módosítás pedig a külföldi állampolgárokra vonatkozik, miszerint a saját államának 

nyelvén is kapja meg a díszpolgári oklevelet. Az ötödik módosítás pedig arról szól, hogy a 

díszpolgár elhalálozása esetén díszsírhely biztosítható, hozzátartozói beleegyezéssel.  

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság javaslata az, hogy a díszpolgári cím adományozása 

egyidejűleg posztumusz is adományozható legyen. A rendeletben az szerepel, hogy egy évben 

csak egy díj adható.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a rendelet fenti kiegészítésekkel 

történő módosításával. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 13/2015. (V. 27.) 

rendeletét, mely a díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím, valamint a Jánossomorjáért 

emlékplakett adományozásáról szóló 9/2011. (V. 26.) rendelet módosításáról szól a 6. sz. 

melléklet szerint. 

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2014. (XI. 12.) rendelet módosítása (7. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az SzMSz módosítására azért van szükség, mert az elmúlt képviselő-testületi 

ülésen felmerült, jó lenne, ha Hanságligetet is képviselné a bizottsági üléseken egy személy. A 

Szociális és Egészségügyi Bizottság létszámát így fel kell emelni 5 főre. 

Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet az SzMSz módosításával. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 14/2015. (V. 27.) 

rendeletét, mely Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 12.) rendelet módosításáról szól a 8. sz. melléklet szerint.  

 

Lőrincz György: Szünetet rendelt el. 
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A szünet ideje alatt a 14/2015. (V. 27.) számú önkormányzati rendelet kihirdetésre került. 

 

Szünet után folytatódott a képviselő-testületi ülés. 

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- A Szociális és Egészségügyi Bizottság új tagjának megválasztása, nem képviselő 

bizottsági tag eskütétele (9. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az SzMSz módosítása kapcsán elmondta, hogy azért kellett 5 főre emelni a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság létszámát, mert a nem képviselő bizottsági tagok 

kevesebben kell, hogy legyenek a bizottságon belül, mint a képviselő-testületi tagok. Ez akkor 

nem valósulna meg, ha csak Szabó Ferencnét választanák meg. Ezért javasolta azt, hogy a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja legyen Lipovits Máté. 

Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

tagja legyen Lipovits Máté és Szabó Ferencné. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv., valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság összetételét az alábbiakban határozza meg: 

 

 Elnök:   Winkler László 

 Tagok:  Lipovits Máté 

   Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna 

   Csendes Viktória (nem képviselő bizottsági tag) 

   Szabó Ferencné (nem képviselő bizottsági tag) 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

Lőrincz György: Lőrincz György: Felkérte Szabó Ferencnét az eskütételre. 

 

Szabó Ferencné letette a 10. sz. melléklet szerinti esküt. 

 

Lőrincz György: Jó munkát és kitartást kívánt a munkához. 

 

Szabó Ferencné: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát. 
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5./ Napirendi pont 

 

 

- Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos előterjesztés (11. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az elmúlt ülésen döntött a képviselő-testület, hogy felkéri a polgármestert és 

a jegyzőt, készítse el a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, mely megfelel a 

jogszabályoknak, valamint tartalmazza a költségeket is a közterület-felügyelet létrehozásával 

kapcsolatban. A napirendi pontot valamennyi állandó bizottság megtárgyalta. Elsőként a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagját, Lipovits Mátét kérte, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Lipovits Máté: A bizottság hosszas vitát folytatott arról, hogy elegendő-e egy köztisztviselő 

felelősségteljes munkavégzéséhez az a bér, amit az előterjesztés tartalmaz. A bruttó 122 E Ft 

nagyon kevés. Ezt a későbbiekben el kellene téríteni egy magasabb összeg felé, három hónap 

próbaidő után. A bizottság támogatta az előterjesztésben szereplő 1 fő közterület-felügyelő 

foglalkoztatását. A legfontosabb az, hogy figyeljen az önkormányzat a rendre és az betartásra 

is kerüljön.  

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság az előterjesztést eredeti formájában elfogadásra 

javasolta.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: A Szociális Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és módosítás 

nélkül elfogadásra javasolta. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a közterület-felügyelet felállításáról 

szóló előterjesztéssel. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a közterület-

felügyelet felállításáról szóló szakmai anyagot. 

2) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyelet 

feladatait a Kttv. szerint foglalkoztatott 1 fő közterület-felügyelő útján kívánja 

elláttatni 2015. október 1-jétől. A közterület-felügyelő bérezése a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint történik. 

3) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a 

polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében teremtse meg az 

1 fő közterület-felügyelő alkalmazásának feltételeit.  

4) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, 

hogy a 2012. évi CXX. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

kezdeményezze a rendőrségnél az együttműködési megállapodás megkötését. 

5) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, 

hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre a határozat 2) pontjának 

megfelelően önálló költségvetési szerv létrehozásáról szóló előterjesztést készítse 

elő. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

    Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

- Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos előterjesztés (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Szintén az előző képviselő-testületi ülésen döntött a képviselő-testület jelen 

napirendi pont előkészítésével kapcsolatban. Jegyző Asszony elkészítette a törvényi hátteret 

figyelembe véve az előterjesztést. Az előterjesztésből látszik, hogy egy mezőőrnek mennyi 

feltételnek kell megfelelnie, a bér viszont itt is nagyon alacsony. A napirendi ponttal 

kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy 1 vagy 2 fő kerüljön alkalmazásra. A napirendi pontot 

megtárgyalta valamennyi állandó bizottság. Átadta a szót a bizottságok elnökeinek, illetve 

tagjainak. 

 

Lipovits Máté: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság részéről is a 

legfontosabb kérdés az volt, hogy hány fővel induljon meg az őrszolgálat. Arra az elhatározásra 

jutottak, hogy az idei évben 1 fővel induljon a szolgálat. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztést, azzal a 

kiegészítéssel, hogy 1 fővel induljon el a mezei őrszolgálat. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: A Szociális Bizottság szintén 1 fővel javasolta elindítani az 

őrszolgálatot. 

 

Lipovits Máté: Most képviselőként szólt hozzá a napirendi ponthoz. Személy szerint 2 fővel 

szeretné elindítani a mezei őrszolgálatot. Ennek költségvetési negatív visszahúzó oka sem 

lenne, hiszen az állam is támogatja ezt és a hektáronkénti mezőgazdasági hozzájárulást is 

figyelembe véve kb. 0 Ft-ra jönne ki az önkormányzat. Két fővel hatékonyabb lenne a munka, 

sokkal nagyobb terület bejárható így.  

 

Lőrincz György: A gazdákkal tartott erről egy fórumot, kétharmaduk támogatta a mezei 

őrszolgálat felállítását úgy is, hogy hektáronként bizonyos összeggel hozzá kell járulniuk a 

működéshez. Ezen a fórumon is vita volt azon, hogy hány fő lássa el ezt a feladatot. A 

bizottságok nem vetették el a 2 fő alkalmazását, csak az elindulásnál határozták meg az 1 fő 

alkalmazását.  

Szavazásra tette fel mezei őrszolgálat 1 fővel történő létrehozásának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a mezei 

őrszolgálat 1 fővel történő létrehozását. 

 

Molnár Gábor: Kérdése, hogy 2 fő esetében mennyi költség merülne fel. 

 

Lipovits Máté: 2 fő esetében a mezőőri támogatás 2.160 E Ft évente. Tehát havonta 180 E Ft. 
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Dr. Péntek Tímea: A megalakításhoz 500 E Ft-os támogatást kapna az önkormányzat 

személyenként. Ez csak egy egyszeri összeg. 

 

Lipovits Máté: 3.589 E Ft mezőőri hozzájárulást fizetnének be a gazdák.  

 

Dr. Péntek Tímea: 2 fővel számolva 4.558.560 Ft az összes költség. Ez a dologi kiadásokat, 

ami a működéshez szükséges, nem tartalmazza. 

 

Molnár Gábor: Így az önkormányzatnak a 2 fő alkalmazása nem kerül plusz költségébe.  

 

Lipovits Máté: 5.750 E Ft a támogatás és a hozzájárulás, a kiadás 2 fő esetében pedig 3.589 E 

Ft. A különbség 1,2 M Ft. 

 

Bella Zsolt: Kérte Polgármester Urat, hogy rendeljen el szünetet, szünet után pedig új szavazást 

kért. 

 

Lőrincz György: Rövid szünetet rendelt el. 

 

Szünet után folytatódott a képviselő-testületi ülés.  

 

Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban átadta a szót a képviselő-testületi tagoknak. 

 

Lipovits Máté: Ha 2 fővel indítják el a mezei őrszolgálatot, visszaszorítható lesz az illegális 

hulladéklerakás, a gázolajlopás. 2 fő esetében nagyobb a visszatartó erő. A hatékonyság miatt 

kérte, hogy 2 fővel induljon el a mezei őrszolgálat. 

 

Molnár Gábor: Kérdés, hogy befizetik-e a gazdák a földvédelmi járulékot. Az idei évben 

véleménye szerint 1 fővel induljon el a mezei őrszolgálat, jövő évben esetleg lehet még 1 főt 

felvenni a feladatra.  

 

Nemes Csaba: Milyen szerződést köt a mezőőrrel az önkormányzat?  

 

Dr. Péntek Tímea: Határozatlan idejű közalkalmazotti szerződést kötnek a mezőőrrel, három 

hónapos próbaidő kikötésével.  

 

Nemes Csaba: Most támogatni fogja a 2 fővel történő indulást, amennyiben viszont a gazdák 

nem fizetik a földvédelmi járulékot, akkor nullára kell visszavenni a mezőőri szolgálatot. 

 

Bella Zsolt: Átalakította az önkormányzat a lomtalanítási rendszerét. Így kb. 8 M Ft-ot spórolt 

meg az önkormányzat. Sokkal hatékonyabb lenne, ha 2 fővel indítanák el a mezei őrszolgálatot.  

 

Lipovits Máté: Ha az lesz látható, hogy a gazdák nem fizetnek, akkor valóban lehet csökkenteni 

a létszámot, 2 főről 1 főre, de nullára semmiképpen sem.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a mezei őrszolgálat 2 fővel történő 

létrehozásával. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

  

1) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a mezei 

őrszolgálat felállításáról szóló szakmai anyagot. 

2) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat 

feladatait a Kjt. szerint foglalkoztatott 2 fő mezőőr útján kívánja elláttatni 2015. 

október 1-jétől. A mezőőr bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

szerint történik. 

3) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a 

polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében teremtse meg a 2 

fő mezőőr alkalmazásának feltételeit.  

4) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, 

hogy a 2012. évi CXX. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

kezdeményezze a rendőrségnél az együttműködési megállapodás megkötését. 

5) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, 

hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a határozat 2) 

pontjának megfelelően az önálló költségvetési szerv létrehozásáról szóló 

előterjesztést. 

6) Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, 

hogy az augusztusi képviselő-testületi ülésre terjessze elő a mezőőri hozzájárulásról 

szóló helyi rendelet-tervezetét. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

    Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- A Gyermekjóléti, Családsegítő Szolgálat és a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló 

beszámoló megtárgyalása (13. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi pontot a Szociális Bizottság megtárgyalta, átadta a szót dr. 

Mihályi Zsuzsannának, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: A bizottság megköszönte a részletes beszámolót és elfogadásra 

javasolta azt. Továbbá megköszönte az áldozatos munkát Csendes Viktóriának és Dudás 

Józsefnének.  

 

Lipovits Máté: Kérdése a beszámoló 2. oldalán található kezelt problémákkal kapcsolatban, 

hogy mennyire sikeresek a kezelések. 

 

Csendes Viktória: Nagyon kevés az az ember, aki kikerül ebből a körből, de helyettük mindig 

újak jönnek.  

 

Lőrincz György: A HIPP Kft. több alkalommal is adományoz bébiételt, ezt megköszönik-e egy 

köszönőlevél formájában a kft-nek. 
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Csendes Viktória: Természetesen megköszönik az adományt. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet a Gyermekjóléti Szolgálat 

és a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámolóban foglaltakkal. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztés 

szerint elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

 Felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a beszámoló Győr-Moson-Sopron 

 Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő megküldéséről. 

 

 Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 Határidő: 2015. május 31. 

 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója (14. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A beszámolót valamennyi képviselő-testületi tag megkapta. A Zrt. képviselője 

a képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. Amennyiben kérdés merül fel, azt levélben 

eljuttatják a Zrt. részére, akik a következő képviselő-testületi ülésre megküldik a választ. 

 

Lipovits Máté: A 8507. számú úttal kapcsolatban leírja a Zrt, hogy elvégzik a hideg kátyúzást. 

Ezt megkérdőjelezte, mert a helyi lakosok tömik be a kátyúkat. A beszámolót emiatt nem tudja 

elfogadni. 

 

Lőrincz György: Írásban eljuttatta már ezzel az úttal kapcsolatos kérelmét a Zrt. részére. Azt a 

tájékoztatást kapta, hogy van egy ütemterv, ami alapján megvizsgálják az utakat és azt, hogy a 

kátyúkat milyen időszakonként kell betömni. A négy számjegyű útra vonatkozó kátyúzás pedig 

elég ritka. Az utat át kívánja adni az önkormányzat a közútkezelő részére. Ez a folyamat most 

zajlik.  

 

Prátser Krisztián: Nem lehet az út besorolását megváltoztatni? 

 

Lőrincz György: Ezzel kapcsolatban is tettek már lépéseket, de a közútkezelő 1 

forgalomszámlálás és 1 év tapasztalata alapján nem módosítja a besorolásokat. Ennél 

szerteágazóbb vizsgálatra van szüksége a Zrt-nek a besorolás módosításához. Az andaui 

szakemberek még nagyobb forgalmat számoltak, mint a helyi szakemberek, így remélhetőleg 

egyszer eljutnak a besorolás módosításához. 
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Nemes Csaba: Többször kérte, illetve jelezte az útpadkák javítását. Kérte, hogy a Zrt. felé 

juttassák el azt a kérést, hogy a városon átvezető útpadkák javítását végezzék el.  

 

Lőrincz György: A Zrt. padkavágást végzett.  Az önkormányzat a saját útjain elvégezte a 

padkák javítását. A Zrt. felé jelezni fogja Nemes Csaba kérését. 

Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolójának 

elfogadásával. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának tájékoztatóját a Jánossomorja város 

környéki országos közutak helyzetéről elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a Zrt. a 

városon átvezető útpadkák javítását végezze el. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

 Határidő: 2015. május 31. 

 

 

9./ Napirendi pont  

 

 

- Ingatlanügyek  

 

 

- Önkormányzati terület értékesítése (4390. hrsz.) (15. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A 9./ napirendi pont megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, tekintettel 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdésének c) pontjára (vagyonnal való rendelkezés). A zárt ülésről külön jegyzőkönyv 

készül. Megkérte a vendégeket, hogy távozzanak az ülésteremből. 

 

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

 

Luka János megérkezett, 6 fő képviselő van jelen. 

 

 

- Halomalja utcai ingatlan ügye (16. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Halomalja utca ügyét már valamennyien ismerik. 149 m2-t foglalt el az út 

a 1791/2. és a 1792/2. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlanból. A képviselő-testület 1.500,- 

Ft/m2-es vételárat határozott meg, melyről az osztatlan közös tulajdonú ingatlan tulajdonosait 

értesítették. Az öt tulajdonos közül négy elfogadta a fenti árat, egy pedig nem. Szabó Veronika 

3.000,- Ft/m2-es áron kívánja az önkormányzat részére értékesíteni a területet. A napirendi 

pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka 
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Jánost, ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Luka János: Első lépésként az érintett ingatlan megosztását kell elvégezni. Ezt követően 

azoknak, akik elfogadták az 1.500,- Ft/m2-es vételárat, ki kell azt fizetni. A megosztáshoz 

valamennyi tulajdonosnak hozzá kell járulnia. Amennyiben valaki ehhez nem járul hozzá, akkor 

pert kell kezdeményezni az osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában. 

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

1792/2. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan megosztását elvégzi. Majd adás-vétel 

útján meg kívánja szerezni azt.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

- Jánossomorja város Településrendezési Tervének módosítása (17. sz. melléklet) 
 

 

Lőrincz György: Április közepéig lehetett benyújtani a rendezési tervvel kapcsolatos 

véleményeket, kéréseket. Ezeket a kéréseket megküldte az önkormányzat a településtervező 

kft-nek. Ők nyolc pontban foglalták össze állásfoglalásukat. A Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte Luka Jánost, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

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

REGIOPLAN Településtervező Kft. tervezői véleményének elfogadását és a településrendezési 

terv módosításának megindítását. 

 

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

Településrendezési Tervének módosításával. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2015. (V. 27.) 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. 
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 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- 1/2015. (II. 18.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről – módosítása (18. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi pontot valamennyi bizottság megtárgyalta. Elsőként a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, Luka Jánost kérte meg, ismertesse 

a bizottság véleményét. 

 

Luka János: 2015. I-IV. hónapra vonatkozó módosításról van szó jelenleg. Ebben az időszakban 

a képviselő-testület korábbi döntései alapján 25.715 E Ft a módosítás. A múlt ülésen a 

képviselő-testület 16 M Ft-os összegről döntött autóvásárlással kapcsolatban. Ez a pénz egy 

előleg lenne a sportegyesület és a polgárőr egyesület részére. A két egyesület 100 %-ban 

támogatott pályázaton kíván részt venni – mely pályázat utófinanszírozású -, de nem tudják 

megelőlegezni az autók vételárát. Ez a 16 M Ft jelenleg csökkenti a tartalékot, de nem 

véglegesen. A második tétel: Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány részére ítélt meg 

támogatást a képviselő-testület. Harmadik tétel: a 2014. évi normatíva visszafizetés, ami egy 

túlzott igénylés révén keletkezett. A vagyonbiztosításról szintén a múlt ülésen volt szó, ez 922 

E Ft, illetve a Klafszky Katalin Tagiskola ingatlanhasznosítási terveire 1.524 E Ft-ot 

különítettek el. A JSE részére is megszavaztak 3 M Ft-os önrészt egy pályázaton való 

részvételhez, ami a pálya felújításával kapcsolatos. Szintén az elmúlt ülésen döntött a képviselő-

testület a kárpátaljai magyarok megsegítéséről, erre 500 E Ft-ot ajánlottak fel. A rendőrök 

jutalmazásáról is a múlt ülésen döntöttek. Összességében ez azt jelenti, hogy az általános 

tartalék csökkent 25.715 E Ft-tal, ennek jelentős része a 16 M Ft, ami év vége felé vissza fog 

kerülni az önkormányzathoz. A bizottság javasolta az eredeti előirányzat módosítását fentiek 

szerint. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 

javasolta azt. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: A Szociális Bizottság szintén elfogadásra javasolta az előterjesztésben 

foglaltakat.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az 1/2015. (II. 18.) rendelet módosításának elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 15/2015. (V. 27.) 

rendeletét, mely az 1/2015. (II. 18.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről – módosításáról szól a 19. sz. melléklet szerint.  

 

 

 

 



13 
 

11./ Napirendi pont 

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (20. sz. melléklet) 

 

 

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

hozzászólás. Szavazást rendelt el.  

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

12./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója (21. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi pont tartalmaz egy szöveges beszámolót és egy egyszerűsített 

pénzügyi beszámolót. Ezt megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A könyvvizsgáló záradékkal látta el, illetve elfogadta a beszámolót. A bizottság 

szintén elfogadásra javasolta azt.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 

beszámolójának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorja 

Kultúrájáért Közalapítvány 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolót 

elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 
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13./ Napirendi pont 

 

 

- Egyéb ügyek 

 

 

- Római Katolikus Egyházközség Pusztasomorja kérelme (22. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Római Katolikus Egyházközség kérelmét mindannyian megkapták. Ezt 

tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Átadta a szót Luka 

Jánosnak, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: Plébános Úr levelének lényeges pontja, hogy az Örökségvédelmi Hivatal 

határozatában szereplő feladatok elvégzésére kötelezi a pusztasomorjai egyházközséget, 

melynek határideje 2015. december 31. A határozat kimondja, hogy pontosan milyen 

munkálatokat kell elvégezni. Komoly problémát okoz a templomnál, hogy az egész templomtér 

kővel van lerakva, a víz így a falakon felfelé szivárog. A határozatban az is szerepel, hogy a 

tervezett felújítás örökségvédelmi engedély köteles tevékenység. Az alapítvány készített egy 

szakvéleményt arról, hogy milyen fajta felújítást kell elvégezni. Ez a szakvélemény taglalja, 

hogy a nedvesség eltüntetésére mi a legoptimálisabb módszer. A bizottság kérése az, hogy az 

eljárásra készített kivitelezési árajánlatot kérje be a képviselő-testület, melynek alapján látható, 

hogy milyen munkát végez a vállalkozó és az egybecseng-e az örökségvédelem előírásaival. 

Azután tud a képviselő-testület dönteni a konkrét összegről.  

 

Nemes Csaba: Nehezen fogadta el azt, hogy a püspökség csak abban az esetben áll az ügy mellé, 

ha látja a város összefogását. Sokkal etikusabb és elfogadhatóbb lenne, ha a püspökség is 

hozzájárulna a felújításhoz annyi pénzzel, amennyivel az önkormányzat járul hozzá az épület 

felújításához.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2015. (V. 27.) Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pusztasomorjai Szent 

István Király templom állagmegóvása érdekében a következő döntést hozta: 

 

A fenti eljárásra készített kivitelezési árajánlatot a képviselő-testület meg kívánja 

tekinteni, melynek alapján látható, hogy milyen felújítási munkák elvégzésére van 

szükség. 

 

A támogatási összegről a képviselő-testület a kivitelezési árajánlat megismerése után 

dönt. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 
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- Pályázati kiírás 2015. (23. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 

került kiírásra. Ennek két pontja is olyan, amely Jánossomorja Város Önkormányzatát érinti. 

Az egyik a mindennapos testnevelésóra kérdésének megoldása, a másik pedig a belterületi 

önkormányzati utak felújítása. Az első pont a Klafszky Katalin Tagiskolát érinti. Ebben az 

esetben maximálisan 20 M Ft-ra lehet pályázni, az utak esetében pedig 15 M Ft-ra. A három 

útra (hátsó vasúti átjáró és a 86-os közötti út, Felsőlókert utca egy része, Klafszky Katalin utca) 

érkezett árajánlat, mely szerint ezek felújítása 26 M Ft-ba kerülne. Fentieket a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kérte Luka Jánost, ismertesse 

a bizottság véleményét. 

 

Luka János: Az utakkal kapcsolatban elmondta, hogy a bizottság elfogadta a pályázaton történő 

indulást. Amennyiben indul az önkormányzat a pályázaton, három utat fel lehet újítani. 

A bizottság a tornacsarnok ügyében 2 igen és 2 nem szavazattal nem hozott döntést.  

 

Bella Zsolt: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tornacsarnokkal kapcsolatban a tervezői 

költségbecslés elkészült. A pályázathoz ugyanis szükséges volt egy ilyen költségbecslés 

elkészítése. A tervezői költségbecslés mindkét méretű tornacsarnokra elkészült. A 15 X 30-as 

alapterületű csarnok 171.450.000,- Ft lenne, a 12 X 24-es alapterületű pedig 125.158.500,- Ft 

lenne. Az árak áfával értendőek.  

 

Luka János: Megjegyezte, hogy a céltartalék, ami 76 M Ft, nem elég a tornacsarnok 

megépítésére.  

 

Lipovits Máté: Ettől függetlenül azonban azt javasolta, hogy induljanak el a pályázaton. Ha 

nyernek, vissza is lehet lépni. Másrészt a 20 M Ft is több, mint a semmi.  

 

Luka János: Azt javasolta, hogy ne induljon az önkormányzat a sportlétesítmények 

létrehozásával kapcsolatos pályázaton. A 20 %-os támogatottságú pályázaton véleménye szerint 

nem szabad elindulni. Nem a csarnoképítés ellen van, a jelenlegi konstrukciót nem támogatja.  

 

Bella Zsolt: Lipovits Mátéval értett egyet. Azt pedig már eldöntötték, hogy a Klafszky Katalin 

Tagiskolát felújítják. A pályázaton indulni kell, mivel az önkormányzatnak semmi 

vesztenivalója nincs.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Luka János javaslatát, mely szerint új sportlétesítmény 

létrehozása tárgyában kiírt pályázaton az önkormányzat ne induljon. 

 

A képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat 

keretében pályázatot nyújt be új sportlétesítmény létrehozására. A 105.158.500,- Ft saját 

forrást az alábbiak szerint biztosítja: 

o 81.203.000,- Ft-ot a céltartalékból, 

o 23.955.500,- Ft-ot az általános tartalékból. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2015. június 9. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette el a kérdést, ki ért egyet a belterületi utak, járdák, hidak 

felújítására kiírt pályázaton történő részvétellel. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat 

keretében pályázatot nyújt be a Klafszky Katalin utca, a Felsőlókert utca egy része és a 

Sarok köz vasúti átjárótól a 86-os útig tartó szakaszának felújítására. A 16.699.796,- Ft 

saját forrást az általános tartalékból biztosítja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2015. június 9. 

 

 

- Mosonmagyaróvár és Környéke Diáksport Bizottság támogatási kérelme (24. sz. 

melléklet) 

 

 

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

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

 

Luka János: A bizottság 30 E Ft-os támogatást javasolt a Mosonmagyaróvár és Környéke 

Diáksport Bizottság részére.  

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság 50 E Ft-os támogatást javasolt. Korábban 

Jánossomorján jóval aktívabb diáksport élet folyt. Most ez újra fellendülni látszik, azonban a 

KLIK semmiféle anyagi forrást nem biztosít erre.  

 

Bella Zsolt: A Magyar Diáksport Szövetség és a KLIK között van egy olyan megállapodás, 

hogy a KLIK a diáksport szövetség által rendezett versenyeket támogatja. A gyakorlat azonban 

ettől eltér. A támogatási arány véleménye szerint: 20 %-ban támogatja és 80 %-ban nem 

támogatja a KLIK a versenyeket. Jánossomorja Város Önkormányzatától azonban nagyon sok 

segítséget, támogatást kapnak.  
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Humánpolitikai Bizottság javaslatát, miszerint 50 E Ft-

tal támogassák a Mosonmagyaróvár és Környéke Diáksport Bizottságot. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal nem fogadta el a Humánpolitikai Bizottság 

javaslatát. 

 

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

Bizottság javaslatát, miszerint 30 E Ft-tal támogassák a Mosonmagyaróvár és Környéke 

Diáksport Bizottságot. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

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

évben 30 E Ft-tal támogatja a Mosonmagyaróvár és Környéke Diáksport Bizottságot. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

- Uszoda felújítás 

 

 

Lőrincz György: Az uszoda felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a mai nap folyamán 

érkezett meg egy anyag arról, hogy milyen technológiai szabálytalanságok történtek az uszoda 

építése során. Ezeket a hibákat ki kell javítani. A költségvetésben erre 9 M Ft-ot különítettek el. 

Megérkezett egy ajánlat arra vonatkozóan, hogy egy tervdokumentáció készülne a felújításra 

vonatkozóan. Ez egy olyan technológiai leírást tartalmazna, aminek a betartása mellett lehetne 

az uszodát felújítani. Ez bruttó 1.250.950,- Ft-ba kerülne.  

 

Bella Zsolt: A szentendrei székhelyű Pataky és Horváth Építésziroda Kft. készített egy 

dokumentációt az uszoda felújításával kapcsolatban. Az uszoda tetején a gipszkarton nagyon át 

van ázva, a csavarok rozsdásak. A páraelvezetést nem megfelelően alakították ki. Az iroda 

elkészít egy tervdokumentációt, ami alapján a kivitelezést el lehet végezni.  

 

Luka János: Az uszoda kapcsán az előző években már történt felújítás.  

 

Bella Zsolt: A külső hőszigetelés készült el 11 M Ft értékben néhány éve.  

 

Luka János: Feltétlenül szükséges a felújítás. A tervdokumentáció elkészítéséért nagyon soknak 

találta az 1.250 E Ft-os összeget.  

 

Nemes Csaba: Valóban magas az összeg. Előfordulhat-e, hogy a felújítás 30 M Ft-ba kerül? 

Akkor az uszodát bezárják? 

 

Luka János: Amennyiben a kivitelező és a tervező ugyanaz, akkor a tervezés összegét nem 

kellene felszámolni. Szerencsés lenne egy ilyen vállalkozót találni.  
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Bella Zsolt: 2013. április 3-án ugyanez a cég már megállapította ezeket a hibákat. Azóta nem 

történt semmi.  

 

Luka János: Ilyen dolog nem fordulhatott volna elő, ezt kérte a jegyzőkönyvben rögzíteni. Jó 

lenne, ha a tervdokumentációt készítő tudna olyan kivitelezőt ajánlani, aki a felújítást elvégzi.  

 

Bella Zsolt: A Pataky és Horváth Építésziroda kivitelezőt tud ajánlani, de ők kivitelezéssel nem 

foglalkoznak. A tervdokumentáció elkészítésének árából pedig 15 %-ot tudnak engedni.  

 

Luka János: Fentiek ismeretében már elfogadásra javasolta a tervdokumentáció elkészítését. Az 

építésziroda legalább két kivitelezőt ajánljon és két héten belül legyen kész a tervdokumentáció.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Luka János javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

uszoda tetőszerkezetének felújítására kiviteli tervdokumentációt készíttet a Pataky és 

Horváth Építésziroda Kft-vel. A tervdokumentáció elkészítésére 2 hét áll rendelkezésre.  

A tervdokumentációt készítő kft. a kivitelezésre 2 vállalkozó céget ajánljon. 

 

Felelős: Bella Zsolt alpolgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

Lőrincz György: Az ötéves gazdasági programban fogalmazódott meg, hogy szeretné a 

képviselő-testület a városüzemeltetést átalakítani. Négy olyan település városüzemeltetésénél 

járt, amelyek Jánossomorjához hasonló nagyságúak. Ezzel párhuzamosan belső ellenőrzés 

folyik a hivatal szervezeti felépítésével kapcsolatban, amely kimondja, hogy egy intézményt 

kellene létrehozni az önkormányzaton belül a városüzemeltetés megvalósítására. Ehhez kellene 

egy elvi hozzájárulás a képviselő-testülettől. Ezt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kérte Luka Jánost, mondja el a bizottság véleményét.  

 

Luka János: Fontos megjelölni azt a célt, amiért ezt a szervezetet létre kell hozni. A szervezet 

létrehozására a hatékonyság növelése miatt van szükség. Ez a hatékonyság növelés 

költségcsökkentést fog hozni. A városüzemeltetés körébe minden olyan területnek a gondozása 

– nem csak a zöld területekre gondol – beletartozik, amit egy szervezet alatt lehet kezelni, illetve 

az önkormányzat épületeinek gondozása is. A megfelelő szakemberek kiválasztása nagyon 

fontos. Az elvi döntés meghozatalát a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság támogatta. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a későbbiek során ebbe a szervezetbe tagozódna be a mezőőri 

szolgálat és a közterület-felügyelet. 

Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet egy önálló költségvetési szerv (városüzemeltetés) 

alapításával. 
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy egy 

önálló költségvetési szervet (városüzemeltetés) hoz létre. 

 

Felkérte a jegyzőt és a polgármestert, hogy a költségvetési szerv alapításához szükséges 

dokumentumokat készítse elő. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester, dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: folyamatos. 

 

Dr. Péntek Tímea: 2013 augusztusában fogadta el a képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot. Ezt két évente felül kell vizsgálni. Ezzel kapcsolatban egy továbbképzésen vesz 

részt a hivatal egyik munkatársa. Arról kell most dönteni a képviselő-testületnek, hogy felül 

kívánja vizsgálni a Helyi Esélyegyenlőségi Programját.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatával. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2015. (V. 27.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Jánossomorja Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját felül kívánja vizsgálni. 

 

 Felelős: Dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet a tavaszi lomtalanításról. Ez 2015. június 

19-én és június 20-án lesz. Úgynevezett gyűjtőpontokra lehet kihelyezni a lomot 

konténerekben. Három hely került kijelölésre: a jánosi részen az egykori malom udvara, a 

somorjai részen a temető parkolója, a péteri részen szintén a temető parkolója került kijelölésre 

gyűjtőpontként. A hulladékudvarokra a hét három napján lehet vinni egész évben a lomot, 

hiszen ezek a hulladékudvarok ezért készültek. 

Köszönetet mondott annak a 250 Jánossomorjainak, akik részt vettek a TeSzedd! akcióban. 130 

zsákban mintegy 12 m3 szemetet gyűjtöttek össze. A közbiztonsági referens, Hauptmann Tamás 

munkáját külön megköszönte. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a benyújtott testvér-települési pályázat nem nyert. 78 

pont volt az alsó határ, az önkormányzat pályázata pedig 70 pontot ért el. A pályázatot készítő 

cég ingyenesen elkészíti a jövő évi körre vonatkozó pályázatot, melyet szeptemberben kell 

benyújtani. Jánossomorja testvértelepülése Nagyfödémes viszont nyert a pályázaton. A 

program szeptember 12-én kerül megrendezésre. Egy küldöttséggel Jánossomorja városát is 

várják. Kérte a képviselő-testület tagjait, a következő képviselő-testületi ülésre jelezzék 

részvételi szándékukat.  
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Pénteken kerül sor a városi pedagógus nap megrendezésére. Itt adják át a korábban megítélt 

díjakat a kiváló dolgozóknak.  

2015. június 10-én szerdán közmeghallgatásra kerül sor a művelődési házban, melyre várja a 

képviselő-testület tagjait is.  

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

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Lőrincz György       dr. Péntek Tímea 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


