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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2016. március 30-án (szerdán) 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati 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, 7 fő képviselő jelen van, továbbá azt, 

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

jogosultak. (2. sz. melléklet) 

Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai. 

 

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

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

 1./ Az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása 

 

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

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása 

 

3./ Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

 

4./ Egyházközségek kérelmeinek elbírálása 

 

5./ A Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

 

6./ A jánossomorjai 757/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

 

7./ Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP 3.1.1.-15 kódszámú pályázat 

benyújtása 

 

8./ Egészségnevelési program támogatása 

 

9./ Jánossomorja Város Önkormányzata által az AQUA Szolgáltató Kft. részére 

vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelése 

 

10./ GÁLA Horgász Egyesület kérelme 

 

11./ Pályázati felhívás kisösszegű támogatásra 
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12./ E.ON beszámolója 

 

13./ A Kék Bagoly Bölcsőde nyári zárva tartása 

 

14./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

14./ Egyebek  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása (3. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Törvényi kötelezettség, hogy a képviselő-testületnek minden évben március 

31-ig kell összetett közbeszerzési tervet készítenie. A jelenlegi tervben a TOP pályázatokkal 

kapcsolatos közbeszerzések szerepelnek. Ez egy terv, melyet év közben lehet módosítani. A 

napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

Megkérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság megtárgyalta a közbeszerzési tervet. A bizottság a tervvel egyetértett 

és javasolta azt a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 

tervének elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi közbeszerzési 

tervet jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. március 31. 
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2./ Napirendi pont 

 

 

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

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása (4. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Ebben az évben 12 szervezet nyújtott be pályázatot támogatásra. Az idei évben 

a költségvetésben erre a célra 29,1 M Ft-ot különített el a képviselő-testület. Az igény 

megközelíti a 40 M Ft-ot. Az önkormányzat eddig is kiemelten támogatta a civil szervezeteket. 

Kérte, hogy más támogatási forrásokat is kutassanak fel a civil szervezetek, mert sajnos az 

önkormányzat sem tudja az idők végezetéig ilyen mértékben támogatni a civil szervezeteket. 

Az előterjesztést az állandó bizottságok megtárgyalták. Elsőként Luka Jánost, a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét kérdezte a bizottság véleményéről. 

 

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

 

Luka János: Az a szándék vezérelte a bizottságot, hogy a 29,1 M Ft-os keret legyen kitöltve. A 

bizottság több körben is megvizsgálta a kérelmeket. Az első szűrés után még mindig nem 

sikerült a keretbe beleférni, ezért második körben százalékos mértékben állapították meg a 

támogatások csökkentését. A két iskolai alapítvány kérését azért nem támogatta a bizottság, 

mert amit az alapítvány szeretne megvalósítani, az valójában az önkormányzat feladata. A 

Menedék Állatvédő Alapítvány pedig nem felelt meg a pályázati kiírásnak. A Jánossomorjai 

Sport Egyesület kérelmében a TAO pályázat 3 M Ft összegű önrészét is szerepeltette, ezt az 

összeget a támogatási összegből levonták, mivel ez az összeg a költségvetésben már szerepel. 

Ez nem jelent elvonást a Jánossomorjai Sport Egyesülettől. Néhány civil szervezetnél, pl: 

Jánossomorjai Fúvós Egyesület, Moson-Szél Egyesület, figyelembe vették a közösség 

érdekében végzett rendezvényeken való megjelenést is, nem csak a működést. Néhány 

szervezetnél nem alkalmaztak az első körben csökkentést. Ez azért van, mert az önkormányzat 

alapította az egyesületet és így kötelező támogatni. A Baseball Egyesületnél nagyobb mértékű 

a növekedés a tavalyihoz képest, ezért csökkentették a támogatási összeget. Ezután ismertette 

a bizottság javaslatát, melyet a képviselő-testületnek elfogadásra javasoltak: 

 

Támogatott civil szervezet Kért támogatási 

összeg 

Módosított összeg 

1. javaslat 

Százalékos 

megosztás 

után 

Mosonszentpéteri Iskoláért 

Alapítvány 

300.000 0 0 

Jánossomorjai Sportegyesület 15.740.000 (TAO-

val ) 

12.500.000 11.545.200 

Jánossomorjai Fúvós Egyesület 850.000 750.000 692.700 

MOSON-SZÉL Kulturális, 

Szabadidő és Sport Egyesület 

2.778.400 1.700.000 1.570.100 

„Örökség” Kulturális Egyesület 1.591.600 1.591.600 1.470.000 
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Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Jánossomorja 

1.670.000 1.670.000 1.542.400 

Jánossomorja Kultúrájáért 

Közalapítvány 

6.125.000 6.000.000 5.541.700 

„Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 2.400.000 2.200.000 2.032.000 

Jánossomorjai Független Közéleti 

Társaság 

1.595.000 1.595.000 1.473.200 

I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 800.000 0 0 

Menedék Állatvédő Alapítvány  1.080.000 0 0 

Jánossomorja Baseball Egyesület 4.188.960 3.500.000 3.232.700 

Összesen:  39.118.960 31.506.600 29.100.000 

 

Lőrincz György: Kérte Winkler Lászlót, ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

javaslatát. 

 

Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslata szerint. Elfogadásra 

javasolták a gazdasági bizottság által tett javaslatokat.  

 

Lőrincz György: Nemes Csabát kérte, ismertesse a Humánpolitikai Bizottság álláspontját. 

 

Nemes Csaba: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési Bizottság által tett javaslat sok 

segítséget nyújtott a támogatás tekintetében. A Humánpolitikai Bizottság három helyen javasolt 

más összeget, mint a gazdasági bizottság. Az Örökség Kulturális Egyesület részére 1,3 M Ft-

ot, a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság részére szintén 1,3 M Ft-ot, a Moson-Szél 

Kulturális Egyesület részére pedig 1.913.300,- Ft-ot javasolt a Humánpolitikai Bizottság.  

 

Winkler László: Egyéni módosító javaslata lenne. A JSE részére 12 M Ft-ot javasolt. Évek óta 

nem nyújtott be plusz támogatási kérelmet az egyesület. Ha most lecsökkentik a támogatást, 

valószínűleg év végén az egyesület jön plusz támogatásért. Az 500 E Ft-os plusz támogatást a 

tartalékból javasolta kiegészíteni.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Winkler László javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el Winkler 

László javaslatát.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Humánpolitikai Bizottság javaslatának elfogadását, 

miszerint az Örökség Kulturális Egyesület 1,3 M Ft összegű támogatásban részesüljön. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal nem fogadta el a Humánpolitikai Bizottság 

javaslatát.  
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Humánpolitikai Bizottság javaslatának elfogadását, 

miszerint a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 1,3 M Ft összegű támogatásban 

részesüljön. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a Humánpolitikai Bizottság javaslatát.  

 

Lőrincz György: Javasolta, hogy 174 E Ft-tal emeljék meg a Moson-Szél Egyesület 

támogatását.  

Szavazásra tette fel javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Lőrincz György 

javaslatát. 

 

Winkler László: Bejelentette érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok 

elbírálásáról szóló szavazásból Winkler Lászlót zárják ki. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

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

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálásáról szóló szavazásból Winkler 

Lászlót nem zárja ki.   

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok 

fentiek szerinti elbírálásával egyetértenek-e. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy „Civil 

szervezetek 2016. évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a következő 

civil szervezeteket az alábbi összegekkel támogatja:  

 

Támogatott civil szervezet Támogatási összeg 

Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány 0 

Jánossomorjai Sportegyesület 11.545.200,- 

Jánossomorjai Fúvós Egyesület 692.700,- 

MOSON-SZÉL Kulturális, Szabadidő és Sport 

Egyesület 

1.743.300,- 
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„Örökség” Kulturális Egyesület 1.470.000,- 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja 1.542.400,- 

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 5.541.700,- 

„Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 2.032.000,- 

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 1.300.000,- 

I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 0 

Menedék Állatvédő Alapítvány  0 

Jánossomorja Baseball Egyesület 3.232.700,- 

 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet alapján a támogatási szerződéseket 

megkösse. 

 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatban részt vevő civil szervezeteket a döntésről értesítse.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

  dr. Péntek Tímea jegyző 

 

      Határidő: 2016. április 14. ill. 2016. április 29. 

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- Intézményi térítési díjak felülvizsgálata (5. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztésben 

olvasható, hogy Jegyző Asszony és az Adó- és Pénzügyi Osztály Vezetője nem javasolták a 

térítési díjak módosítását. Természetesen ennek indoklása is olvasható az előterjesztésben. A 

napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Luka János: A felülvizsgálat célja az volt, hogy milyen hatással járna a díj emelése. A probléma 

ugyanis az, hogy a költségek növekednek. Ez adódhat a térítésmentes étkezők étkezésből 

történő késedelmes kijelentése miatt is. Ennek ugyanis az a következménye, hogy az az 

ebédmennyiség készül el, amit a hiányzók nélkül számolt a konyha. A bizottság javaslata az, 

hogy a közétkeztetésben résztvevők regisztrációját meg kell oldani, úgy, hogy a konyha felé 

kellő időben jelezni lehessen a napi létszámot. Azt is figyelembe kell venni, hogy mennyi a 

hulladék, amit az étkezés során nem fogyasztanak el. A harmadik szempont pedig az, hogy az 

energia hálózatot szét kell választani az iskolától. A bizottság a jelen körülmények között nem 

támogatta az étkezési térítési díjak emelését.  

 

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: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

intézményi térítési díjak összegeit felülvizsgálja, és azokat nem kívánja módosítani.   

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- Egyházközségek kérelmeinek elbírálása (6. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A 2016. évi költségvetésben a Felhalmozási célú pénzeszközök között 

szerepel 6 M Ft-os tétel, melyet a katolikus és református egyházközösségek kérelmei alapján 

állítottak be. Dönteni kell arról, hogy az egyházakat milyen összeggel támogatja a képviselő-

testület. A katolikus egyház orgona felújításra, a református egyház pedig a parókia felújítására 

kérte a támogatást. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Luka János: A református egyházközséget 2 M Ft-tal javasolta a bizottság támogatni. A 

katolikus egyháznak szintén 2 M Ft-os támogatást javasolt a bizottság. Nem minden cél 

egyforma erővel és intenzitással támogatandó. 100 %-kal támogatni minden esetben a 

kérelmeket, nem feltétlenül kell az önkormányzatnak. 

 

Lipovits Máté: Javasolta, hogy a református egyházat 2 M Ft-tal, a katolikus egyházat pedig 4 

M Ft-tal támogassa a képviselő-testület.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté javaslatának elfogadását, miszerint a 

református egyházközség részére 2 M Ft összegű támogatást nyújtson a képviselő-testület. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

felhalmozási célú pénzeszközei terhére 2 M Ft összeggel támogatja a Jánossomorjai 

Református Egyházközség parókiájának felújítását. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a támogatási szerződés aláírására.  
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 1.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté javaslatának elfogadását, miszerint a 

katolikus egyházközség részére 4 M Ft összegű támogatást nyújtson a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal nem fogadta el Lipovits Máté javaslatát. 

 

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

Bizottság azon javaslatát, miszerint a katolikus egyházközség részére 2 M Ft összegű 

támogatást nyújtson a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

felhalmozási célú pénzeszközei terhére 2 M Ft összeggel támogatja a R. K. 

Egyházközség Mosonszentpéter templom orgonájának felújítását. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 1.  

 

 

5./ Napirendi pont 

 

- A Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme (7. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Szintén szerepel az elfogadott költségvetésben a támogatásértékű kiadások 

között a német nemzetiségi önkormányzat támogatása 400 E Ft-tal. Levelében a német 

nemzetiségi önkormányzat 700 E Ft-ot kért. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a 

bizottság álláspontját. 

 

Luka János: A bizottság 400 E Ft-tal javasolta támogatni a német nemzetiségi önkormányzatot. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

 

 



9 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

működési célú támogatások pénzeszközei terhére 400 E Ft összeggel támogatja a 

Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzatot. 

 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 1.  

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

- A jánossomorjai 757/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése (8. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A képviselő-testület korábbi ülésén a 6/2016. (II. 17.) Kt. határozatával döntött 

a fenti helyrajzi számú ingatlan eladásáról. A vételárat 4.000,- Ft/m2 összegben határozták meg. 

A vevők kérték, hogy egy alacsonyabb árat állapítson meg a képviselő-testület, mivel nem 

építési telekről van szó. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 

javaslatát. 

 

Luka János: A bizottság döntése az, hogy 2.000,- Ft/m2-re csökkentsék az árat. 

 

Molnár Gábor: Új javaslata nincs, a csökkentéssel ért egyet. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2016. (II. 17.) Kt. 

határozatát módosítja, a jánossomorjai, 757/1 helyrajzi számú, 319 m2 területű, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű, természetben az Erdősor utcában található 

önkormányzati tulajdonú ingatlan vételárát 2.000,- Ft/m2 összegben határozza meg. 

A határozat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 30. 
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7./ Napirendi pont 

 

 

- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – TOP 3.1.1.-15 kódszámú pályázat 

benyújtása (9. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható pályázat a belterületi kerékpárút építésével 

kapcsolatos. Nagy előnye a TOP-os pályázatoknak, hogy 100 %-os intenzitású, tehát a teljes 

bekerülési költséget megfinanszírozza a pályázat. Hátránya, hogy Győr-Moson-Sopron 

megyére a keretösszeg elég alacsony, összehasonlítva a keleti megyékkel. Ettől függetlenül a 

pályázati lehetőséget nem szabad kihagyni. Elmondta még, hogy amennyiben nyer a pályázat, 

a projektmenedzsmenti feladatokat a megyei önkormányzat szervezete láthatja el és ezért 

konzorciumi megállapodást kellett kötni velük. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, 

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

véleményét. 

 

Luka János: A bizottság támogatta a pályázaton való indulást. 

 

Winkler László: Kérte Polgármester Urat, ismertesse a kerékpárút útvonalát. 

 

Lőrincz György: A tervek három részből állnak. Az első az osztrák határ és Jánossomorja 

település között, a második belterületi kerékpárutat tartalmaz, a harmadik pedig Jánossomorja 

határától Mosonszolnok közigazgatási határáig terjed. A jelenlegi pályázat a belterületi útra 

vonatkozik, mivel a pályázat célja az, hogy a munkába járást segítse városon belül és a város 

határában található üzemek tekintetében.  

Szavazásra tette fel a bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

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

3.1.1.-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázatot 

Jánossomorja Város Önkormányzata elkészítse, amennyiben szükséges elkészíttesse, 

benyújtsa. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésével, 

benyújtásával, az eredményes elbírálásával összefüggő, szükséges intézkedések 

megtételére. A Képviselő-testület kéri a pályázatokkal kapcsolatos érdemi 

eseményekről történő tájékoztatását a soron következő Képviselő-testületi ülésen. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: 2016. március 31. 
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8./ Napirendi pont 

 

 

- Egészségnevelési program támogatása (10. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A megyei és a helyi sajtó is beszámolt arról a felmérésről, amely egy 15 éves 

időszakot ölelt fel. A felmérésből kiderült, hogy a korai halálozás Jánossomorján bizonyos 

betegségtípusoknál 20-80 %-kal magasabb, mint az országos, illetve a megyei érték. Ez nagyon 

elkeserítő és szomorú. Dr. Mihályi Zsuzsanna kezdeményezésére a település egészségügyi 

dolgozói, a szociális és katasztrófavédelmi szféra munkatársai, a tiszti főorvosi hivatal vezetője 

és kollégái, valamint személy szerint ő, egy megbeszélést tartottak a probléma megoldása 

érdekében. Ezt az önkormányzatnak is támogatnia kell.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Valóban meglepő és elkeserítő a felmérés eredménye. Véleménye 

szerint az emberek későn fordulnak orvoshoz, nem vesznek részt szűrővizsgálatokon. Ezzel a 

programmal lehetőséget szeretne adni a lakosságnak, hogy előadásokat hallgassanak meg, 

szűrővizsgálatokon vegyenek részt. Bizonyos speciális szakorvosi vizsgálatokat 

Jánossomorjára hoznak. Ezzel talán növelhető a szűrővizsgálatokon való részvétel.  

 

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

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

 

Luka János: A bizottság 500 E Ft-tal javasolta támogatni a kezdeményezést a tartalék terhére.  

 

Nemes Csaba: Nagyon tetszik a program. Kérdéses, hogy az 500 E Ft mire lesz elég. Szeretne 

példát mutatni, ezért részt fog venni a szűrővizsgálatokon, és amit tagiskola vezetőként meg 

tud tenni, megteszi. Ha pedig az 500 E Ft nem lesz elég, akkor a remélhetőleg a képviselő-

testület további támogatást tud nyújtani. 

 

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 31/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

általános tartalék terhére 500 E Ft támogatást nyújt az egészségnevelési program 

megszervezésére. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 
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9./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata által az AQUA Szolgáltató Kft. részére 

vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelése (11. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület határozatot 

hozott arról, hogy az AQUA Kft. és Jánossomorja Város Önkormányzata közösen elvégezteti 

a vagyonkezelésbe adott eszközök felértékelését, melynek költségét külön megállapodás 

alapján megosztják. Az AQUA Kft. egy javaslattal fordult a képviselő-testülethez. Megvalósítja 

Jánossomorja területén a Strand és Árpád utcák között a vízvezeték hálózat összekötését. Ez 

kb. 7-8 M Ft-ba kerül. Ennek az összegnek az 50 %-ára az AQUA Kft. nem tart igényt, viszont 

nem ad anyagi támogatást a vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonkezelésének elvégzéséhez. 

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

Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság javasolta az AQUA Kft. javaslatának elfogadását. 

 

Molnár Gábor: Kérdése, hogy az AQUA Kft. által elvégzett munka után lehetőség lesz arra is, 

hogy telkeket alakítsanak ki azon a területen, ahol megvalósul a vízvezeték hálózat összekötése. 

 

Luka János: Ez a fejlesztés az egészséges ivóvíz biztosítására irányul. A biztonságos 

üzemeltetés érdekében szükség van a körvezetékre Jánossomorján. Ez alapvető fontossággal 

bír. Mellette kialakíthatók telkek, amennyiben a rendezési tervben is az szerepel. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A körvezeték kiépítésénél volt egy prioritási sorrend. Ennek az első 

lépéseként a PEZ-HAAS-hoz vezető vezeték visszatérő ágát kiépítette az önkormányzat.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

1. Az AQUA Szolgáltató Kft. a Jánossomorja, Strand – Árpád u. vízvezeték kiépítését 

saját forrásból finanszírozza, a költségek részbeni megtérítésével kapcsolatban nem tart 

fenn követelést Jánossomorja Város Önkormányzatával szemben.  

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzata által az AQUA Szolgáltató Kft. részére 

vagyonkezelésbe átadott eszközök vagyonkezelésének elvégzését Jánossomorja Város 

Önkormányzata fogja bonyolítani, saját költségén az AQUA Szolgáltató Kft. ezzel a 

tárgyi munkával kapcsolatban nem vállal fel költségeket. Az AQUA Szolgáltató Kft. a 

vagyonkezelés elvégzését mindennemű rendelkezésre álló adat átadásával és a 

szükséges rendelkezésre állással is segíteni fogja. 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a vagyonkezelésbe adott eszközök felértékelését a szabályzat szerint végeztesse 

el. A felértékelt vagyont független könyvvizsgáló auditálja.  
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. december 31. 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- GÁLA Horgász Egyesület kérelme (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A GÁLA Horgász Egyesület kérelmet juttatott el a képviselő-testülethez. A 

horgász egyesület a jánosi kavicsbánya tóra érvényes halászati jogot szeretné átvenni az 

önkormányzattól. A képviselők előtt ismeretes, hogy a jánosi kavicsbánya tó ügye elég 

bonyolult. Ami biztos, hogy a vízfelület és a halászati jog az önkormányzaté. A cég ellen, amely 

szerződés szerint a strand megvalósítását nem végezte el, keresetlevelet nyújtott be az 

önkormányzat. Az ügy még nincs lezárva, így nem lenne szerencsés a halászati jog átadása. A 

napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Luka János: A bizottság véleménye az, hogy a halászati jogot ne adja át az önkormányzat a 

GÁLA Horgász Egyesület részére. A horgászatot úgy lehetne gyakorolni, ha telepítenének 

halakat és a part teljesen körbe járható lenne. A törvény előírja, hogy a víztől 2 m-t el kell 

hagyni, de a jelenlegi tulajdonosok ezt nem tartották be. Ezt a szabálytalanságot fel kell 

számolni.  

 

Prátser Krisztián: Az országos szemétszedési akcióban részt vettek tavaly és emlékszik arra, 

hogy a tó környéke nagyon szemetes volt. Ha átadnák a halászati jogot, annyit nyerhetne az 

önkormányzat, hogy a horgász egyesület kitakarítaná, illetve rendbe tartaná a tavat és 

környékét.  

 

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 33/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

adja át a halászati jogot a GÁLA Horgász Egyesület részére a jánosi kavicsbánya tó 

tekintetében. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 
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11./ Napirendi pont  

 

 

- Pályázati felhívás kisösszegű támogatásra (13. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság 2016-ban is szeretne támogatást nyújtani civil 

szervezetek részére maximum 100 E Ft összeghatárig. Erre elkülönített az önkormányzat a 

költségvetési rendeletében egy keretösszeget. A felhívás szövege teljesen megegyezik a tavalyi 

kiírással.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Pályázatot hirdet civil 

szervezetek kisösszegű támogatására jelen határozat 1. sz. mellékletében 

meghatározott tartalommal az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

elkülönített keret terhére.  

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a felhívást tegye közzé. 

 

3. Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a beérkezett pályázatokat döntésre előkészítve a 

Humánpolitikai Bizottság következő ülésére terjessze elő. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2016. március 31. 

            ill. soron következő Humánpolitikai Bizottsági ülés  

 

 

12./ Napirendi pont 

 

 

- E.ON beszámolója (14. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A 14. sz. mellékletben található egy tájékoztató az E.ON-tól. Februárban 

ugyanis nagy felháborodást váltott ki a helyi közvilágítás körül kialakult probléma, melynek 

következtében az önkormányzat egy sajtóközleményt jelentetett meg a Kisalföld című 

napilapban. Illetve a lakosság is tiltakozott a szolgáltatónál a szolgáltatás minősége miatt. Ezt 

követően személyesen találkozott az E.ON területi vezetőivel. Írásos tájékoztatót is kért tőlük, 

ez található a 14. sz. mellékletben. Elmondta még, hogy a cég munkatársai konstruktívak voltak, 

elismerve a helyzet súlyosságát. Mindent megtesznek azért, hogy a problémák megszűnjenek. 

Ennek érdekében cselekvési tervet dolgoztak ki. Szeretnék a szolgáltató munkatársai is, ha ezek 

a több éves, évtizedes közvilágítási és áramszolgáltatási problémák végre megoldódnának. 
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Véleménye szerint hatásos volt a sajtóközlemény is. Egy kapcsolattartó személyt is biztosított 

a cég, akit az önkormányzat bármiféle közvilágítási problémával kereshet. Emellett a lakossági 

hibabejelentő is működik. Mind az egyedi, mind a szakaszhibák tekintetében az E.ON 

munkatársai fognak eljárni, nem alvállalkozók.  

 

Bella Sándor: Elmondta, hogy az E.ON képviselője a mai napon járt a hivatalban és arról 

tájékoztatta, hogy megkezdik a gallyazási munkákat. Ezt is sikerült elérni, tehát már nem az 

önkormányzattól várják el ezt a munkát a lakosok. Az E.ON ezt saját költségén végzi, az 

önkormányzatnak a levágott gallyakat kell elszállítania. Ez is azt mutatja, hogy az E.ON 

együttműködési szándéka komoly. 

 

Lipovits Máté: Ezúton megköszönte a civilek „polgárpukkasztó” tevékenységét is, mivel 

véleménye szerint ők is nagyban hozzájárultak a változás eléréséhez. Végre egy olyan 

beszámolót is láthatnak az E.ON-tól, ami elfogadható. Ehhez persze hozzájárult a megyei 

napilapban közzétett sajtóközlemény is.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

13./ Napirendi pont 

 

 

- A Kék Bagoly Bölcsőde nyári zárva tartása (15. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A törvény értelmében minden évben a fenntartó hagyja jóvá a bölcsőde nyári 

nyitva tartásának rendjét. A napirendi pontot megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság. Kérte Winkler Lászlót, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Winkler László: A bizottság javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának 

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

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

Bagoly Bölcsőde nyári zárva tartási idejét és nyári ügyeleti rendjét az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

A bölcsőde nyári zárva tartása: 2016. július 25-től augusztus 5-ig. 

 

A bölcsőde nyári zárva tartási időben ügyeletet sem lát el. 

 

2. Felkéri a Bölcsőde vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának 

megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyári zárva tartásának 

rendjéről. 

 



16 
 

Felelős: Intézményvezető 

 

Határidő: 2016. május 31. 

 

 

14./ Napirend pont 

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (16. sz. melléklet) 

 

 

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

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

15./ Napirendi pont  

 

 

- Egyebek 

 

- Testületi ülés élő közvetítéséhez támogatás a JKK-nak (17. sz. melléklet) 
 

Lőrincz György: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen és már korábban is felmerült a képviselő-

testületi ülések élő közvetítésének lehetősége. Ennek irányában tett első lépés a mikrofon 

konferencia rendszer, amit a mai ülésre már be is szereztek. Felkérte a helyi televíziót 

működtető közalapítványt, hogy állítson össze egy eszközszükségletet, ami biztosítaná a 

képviselő-testület üléseinek élő közvetítését. Ezzel a felszereléssel akár más helyszínről is 

biztosítható lenne az élő közvetítés. Javasolta, hogy az eszközbeszerzéshez szükséges 2 M Ft-

ot az általános tartalék terhére biztosítsa a képviselő-testület a JKK részére. A napirendi pontot 

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

Jánost, mondja el a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság javasolta a JKK támogatását. 

 

Bella Zsolt: Örült ennek az előterjesztésnek. Egy kitérőt tett. Az elmúlt képviselő-testületi 

ülésen olyan dolog történt, ami elszomorította. Nevezetesen az, hogy Molnár Gábor képviselő 

egy web-kamerát helyezett maga elé és felvételt készített a képviselő-testületi ülésről, amit az 

egyik közösségi portálon meg is jelentetett. A közösségi oldalon csak Molnár Gábor jelent meg, 
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csak a saját mondandóját tette fel erre az oldalra, a válaszokat és egyéb hozzászólásokat nem. 

Más képviselő nem szerepel a felvételen. Ez nem helyes, mivel a képviselő-testületi ülésen nem 

csak Molnár Gábor volt jelen. A közösségi oldalon keresztül tájékoztatást is írt a képviselő a 

lakosság részére a képviselő-testületi ülés témáiról. Egy-két észrevétele lenne képviselő 

társához és helyreigazítást is szeretne tenni. Felolvasott néhány mondatot a közösségi oldalon 

megjelent tájékoztatóból: „Önkormányzatunk létszámbővítést hajt végre pályázatíró és egy 

műszaki irányító személyében. Úgy gondolom, hogy azért, mert jobban állunk anyagilag, mint 

a többi önkormányzat, nem kell folyamatos létszámbővítésben gondolkodnunk.” Kedves 

Gábor! Nem azért döntött úgy a képviselő-testület, hogy felvesz két embert, mert annyira 

gazdag az önkormányzat. Ez tévedés, csúsztatás. Következő: „Nagyon sajnálatos dolognak 

tartom, hogy az uszoda ilyen helyzetbe került. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a 13 év 

távlatból nehéz lenne hibást és felelőst találni.” Kedves Képviselő Úr! Ennek ellenére az 

önkormányzat megpróbálja. „Fontosnak tartom, hogy az uszodát a lehető leggyorsabban 

visszaállítsuk működőképes állapotába. Bár egyes képviselő társaim be is záratnák az uszodát 

határozatlan időtartamra.” Molnár Gábor ezen kijelentése megint csak egy csúsztatás. Nem 

beszélve arról, hogy nagyon sokat dolgozik ő is és még néhányan azon, hogy szeptember 1-jén 

az uszoda kinyithasson. A sírhelyek megváltási díjával is foglalkozik a tájékoztatójában 

Képviselő Úr. Valóban emelte a sírhelyek megváltási díját a képviselő-testület az elmúlt ülésén. 

A leírás pontatlan mivel az emelés előtti összeget nettóban, az emelés utáni összeget pedig 

bruttóban írta le Molnár Gábor, illetve helytelenül szerepelnek az összegek. Ezzel a képviselő-

testületi tagokat kellemetlen helyzetbe hozta. A tájékoztatóra a lakosság részéről érkeztek 

kommentek. Ezek közül egyet olvasott fel: „Egyébként rajtad kívül felszólalt még valaki 

érdemben ezen az ülésen? Mert elnézve azt a négy embert melletted, - Luka János, Winkler 

László és Dr. Kurunczi Károly, valamint Szabó Ferencné – nemhogy javaslata lenne bármiről, 

de lerí róluk, hogy abszolút nem érdekelte őket egy szavad sem, pakoltak közben, sutyorogtak, 

a szembe sorban szerintem aludtak, vagy haza is mentek esetleg még a vége előtt.” Erre a 

kommentre Molnár Gábor nem reagált, nem utasította vissza. Ezért ezt most ő visszautasítja, 

mert azok az emberek, akiket megemlítettek, nagyon sokat tettek már Jánossomorjáért, sokkal 

többet, mint Molnár Gábor. Molnár Gábor pedig hallgatott. Hiba volt. Az ilyen jellegű dolgok 

megosztják a lakosságot, nem szerencsések. Jánossomorja mindig egy egységes településképet 

mutatott. A félreinformálás megosztja az egész települést, ami senkinek sem célja. Ezért 

megkérte Molnár Gábort, hogy ha tájékoztatja a lakosságot, akkor az hiteles legyen. A lakosság 

tájékoztatását a JTV hitelesen végzi. Ez ügyben lehetne rájuk hagyatkozni. Örül neki, hogy lesz 

élő adás, meg fogja szavazni.  

 

Lőrincz György: Bella Zsolt által elmondottak is azt támasztják alá, hogy szükség van a 

képviselő-testületi ülés élő közvetítésére.  

 

Molnár Gábor: Ha bárkit megsértett tájékoztatójában, attól elnézést kért. A sírhelyekről szóló 

beadvány nem tartalmazta helyesen az árakat véleménye szerint. Az uszoda bezárással 

kapcsolatban elmondta, hogy Nemes Csabától hangzott el az, hogy akár be is zárhatják az 

uszodát, mert fontosabb a Klafszky Katalin Tagiskola. Azt pedig határozottan kijelentette, hogy 

semmiféle létszámbővítést nem fog támogatni. Valóban egységes képet kell alkotnia a 

jánossomorjai képviselő-testületnek. A hibát korrigálni fogja. Örül annak, hogy a videó 

kampánya legalább annyit elért, hogy élő közvetítés lesz a képviselő-testületi ülésekről. 

 

Lipovits Máté: Ha emlékezete nem csal, a 2015. évi költségvetésnél Molnár Gábor leszavazta 

az élő közvetítés lehetőségét. Mi ez a Pálfordulás?  
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Molnár Gábor: A 2015. évi költségvetésnél hangzott el az, hogy minden pénzt a Klafszky 

Katalin Tagiskolára fordítanak és 10 %-os rezsicsökkentést határoztak meg. Ezért nem szavazta 

meg akkor az élő közvetítés lehetőségét. Most, hogy a Klafszky Katalin Tagiskola sorsa 

kérdéses, úgy gondolta, hogy az élő közvetítés szükséges az emberbarát, lakosságorientált 

tájékoztatáshoz.  

 

Nemes Csaba: Elhangzott a neve, ezért úgy érezte, hogy fel kell szólalnia. A közösségi oldalon 

nem pontosan hangzott el, amit mondott. Ő azt mondta, hogy amennyiben a Klafszky sorsa 

múlik az uszodán, akkor egyértelműen a Klafszky mellett teszi le a voksát, nem az uszoda 

mellett.  

 

Luka János: Tudomása szerint bármilyen felvétel készítését be kell jelenteni. Ha ezt nem tette 

meg valaki, akkor véleménye szerint törvényt sértett. Nem támogatta a képviselő-testületi ülés 

élő közvetítését. Eddig is hitelesen közvetített a JTV, véleménye szerint 4-5 órán át senki nem 

fog nézni olyan műsort, ami nem szórakoztató. Egyébiránt csak most értesült arról, hogy 

felvétel készült a képviselő-testületi ülésről. 

 

Lőrincz György: A nyilvános képviselő-testületi ülésen szabadon készíthető hang- és 

képfelvétel. Az, hogy manipulatív módon teszik valakik közzé, az már lehet egy bírósági per 

alapja.  

 

Lipovits Máté: Szabadon rögzíthető a képviselő-testületi ülésen minden, ami nyilvános. 

 

Lőrincz György: Visszatérve az előterjesztésre, javasolta, hogy 2 M Ft-tal támogassák a 

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítványt abból a célból, hogy megteremtse azt az 

eszközfejlesztést, ami lehetővé teszi, hogy a képviselő-testületi ülések élőben közvetíthetők 

legyenek.  

Szavazásra tette fel javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

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

általános tartalék terhére 2 M Ft összeggel támogatja a Jánossomorja Kultúrájáért 

Közalapítványt abból a célból, hogy megteremtse azt az eszközfejlesztést, ami lehetővé 

teszi, hogy a képviselő-testületi ülések élőben közvetíthetők legyenek.  

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 1.  
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- Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme (18. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A tűzoltó egyesület a Steyr típusú, 1962-es évjáratú tűzoltó autó eladásához 

kérte a képviselő-testület hozzájárulását. A tűoltó autók az önkormányzat tulajdonát képezik és 

az önkormányzat használatra átadja azokat az egyesületnek. A napirendi pontot megtárgyalta a 

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

bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság a kérelemben foglaltakat elfogadásra javasolta.  

 

Winkler László: Az autó működőképes, használható. A bogyoszlói egyesület már több 

alkalommal megtekintette az autót. Tehát valószínűleg használni is fogják, továbbra is azt a célt 

fogja szolgálni, amire tervezték.  

 

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 38/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

tulajdonát képező Steyr típusú, 1962-es évjáratú tűzoltó autót 400 E Ft összegben 

értékesíti a Bogyoszlói Tűzoltó Egyesület részére. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

- Belső ellenőrzési terv módosítása (19. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A legutóbbi képviselő-testületi ülést követő napon ment Jegyző Asszonnyal a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalba Kormánymegbízott Úrhoz egy egyeztetésre a 

közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatban. Ezen az egyeztetésen a törvényességi 

osztály vezetője és egy munkatársa is részt vett, továbbá jelen volt a kirendeltség-vezető és a 

másik két önkormányzat polgármestere. Megpróbáltak a megoldás felé elmozdulni. A 

megbeszélés lényege a megegyezés volt. Nem lehet minden többlet terhet a gesztor 

önkormányzatra, jelen esetben Jánossomorjára róni. Ez a megállapodásban is benne van. Az 

asztaltól úgy álltak fel, hogy át kellene világítani a közös hivatal működését. Legfontosabb 

probléma természetesen a finanszírozás. Feltette a kérdést az osztályvezetőnek, akitől azt a 

választ kapta, hogy a támogatás az, amit a beszámítás után megkap az önkormányzat. Ez 

jelenleg 5,3 M Ft. Ezzel szemben Újrónafő és Várbalog községeknek van egy 20 M Ft-os 

követelésük. Az egyeztetés után a három polgármester újra tárgyalt a székhely település 

hivatalában az átvilágításról, illetve az átvilágítás költségeinek esetleges megosztásáról. Ez a 
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megbeszélés sem vezetett eredményre, pedig ő személy szerint nagyon konstruktív volt. Ezért 

lepte meg, hogy néhány jánossomorjai önkormányzati képviselőt megkeresett a két másik 

polgármester. Bizonyos anyagokat juttattak el nekik és személyes egyeztetésre hívták őket. 

Ebből arra következtetett, hogy róla vagy Jegyző Asszonyról, vagy mindkettőjükről azt 

feltételezik, hogy nem kellőképpen tájékoztatják az ügyről a képviselőket. Pedig a 

megállapodás és a levelezés is ismert mindenki előtt. Egy korábbi képviselő-testületi ülésen is 

itt voltak az érintett települések polgármesterei, elmondhatták álláspontjukat. Ezt a fajta 

hozzáállást határozottan visszautasította. A megegyezés híve, de a két önkormányzattal nagyon 

nehéz lesz a megegyezés.  

 

Dr. Péntek Tímea: Bár ő a képviselő-testületi tagoknak küldött anyagot nem kapta meg a két 

önkormányzattól, de azért reagált néhány dologra. 2016. március 19-én kapta meg 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere az újrónafői és várbalogi 

polgármesterek levelét, illetve a képviselő-testületi ülések anyagát. Ebben a polgármesterek 

kérték, hogy ismertesse meg a képviselő-testülettel az általuk elküldött anyagot. Inkorrekt 

eljárásnak tartja azt, hogy a közös hivatal alkalmazottja a polgármester és a jegyző tudta nélkül 

ad közre anyagot. Egyikük sem adott okot az elmúlt három évben arra, hogy őket megkerülve 

kelljen az anyagot a testületi tagokhoz eljuttatni. Nem tudja, hogy most dönt-e a jelenlegi ülésen 

a képviselő-testület, vagy a következő testületi ülésre foglalja össze, világítsa át a kérdést. 

Határozatban foglalta össze a két képviselő-testület azt az álláspontját, amit eljuttattak a 

jánossomorjai képviselőknek. Az első megállapításra azt reagálja, hogy a megállapodás 3.2. 

alpontja tartalmazza a települések közti elosztás szabályait. Az Adó- és Pénzügyi 

Osztályvezetővel már többször kérték a két települést, hogy százalékos arányban határozzák 

meg az egyes önkormányzatokra jutó költségeket. Konkrét választ nem kaptak. Mivel nem 

kapták meg a százalékos arányú elosztást, kérték azt, hogy a két önkormányzat ossza meg maga 

a költségeiket egymás között. Adatot sem szolgáltatott a két önkormányzat annak érdekében, 

hogy a költségeket elosztva tudjanak utalni. A határozat második pontjában azt kifogásolják, 

hogy az Áht. egy hatályon kívül helyezett rendelkezésére hivatkozik. Ez egy elírás volt részéről. 

Nem a 24. § (1) bekezdése, hanem a (2) bekezdés, amiről szó van, de ez a lényegen nem 

változtat, mert a (2) bekezdés szó szerint ugyanazt tartalmazza. A finanszírozás változása már 

a 2013. évi költségvetésben is benne volt. Az elvek, a szellemiség már 2013. január 1-jétől 

változott tekintettel arra, hogy a normatív támogatás helyett a feladat alapú finanszírozás lett a 

vezérelv. Ezt a képviselő-testület a 2013-as költségvetésnél tárgyalta és sajnálattal vette 

tudomásul, hogy 40-50 M Ft-tal kevesebb a finanszírozás, mint korábban. Tehát az elvek 

ismertek voltak, nem lehet vádolni az akkori jegyzőt és a képviselő-testületet. A képviselő-

testület azzal is tisztában van, hogy az állam által nem fedezett, kötelezően ellátandó feladatokat 

a saját bevételeinek terhére kell ellátni. Ez az összeg sajnos évről évre apad. Ezt valamennyi 

képviselő tudta és most is tudja, ez nem újdonság. Azt, hogy a közös hivatalt milyen 

struktúrában, hány fővel, állandó kirendeltséggel vagy kirendeltség nélkül kell-e ellátni, a 

költségvetési törvény nem tartalmazza. A másik két önkormányzat csak azt helyezi előtérbe, 

hogy a költségvetési törvény mit tartalmaz. Ha csak a költségvetési törvényt vennék 

figyelembe, megállná a helyét az, amit a két önkormányzat mond. Van azonban egy élő 

megállapodás, emiatt nem lehet hozzányúlni a struktúrához egyoldalúan. Tehát a megállapodást 

sem lehet egyoldalúan figyelmen kívül hagyni. A kettőből kellene egy megoldást találni a 

költségek elosztására. A megállapodást nem egyedül nézte meg, hanem állami 

számvevőszéknél dolgozó ismerőssel, két belső ellenőrrel, három jegyző kollégával. Ők is azt 

mondták, ha nem lenne megállapodás, akkor megállná a helyét az, hogy a két önkormányzat 

csak a költségvetési törvényt venné figyelembe. De van egy megállapodás, ez alapján ne csak 

az egyik önkormányzat viselje a terheket. Mi vezérelte a képviselő-testületet arra, hogy 2013-

ban a megállapodást aláírja? 2013-an a törvénytől eltérő megállapodás született, mivel arra a 
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törvény lehetőséget adott. Véleménye szerint a képviselő-testület 2013-ban azért írta alá a 

megállapodást, mert abban konkrétan szerepel, hogy ki milyen költséget visel. A megoldás nem 

az, hogy jánossomorjai képviselőket keres meg a két önkormányzat. Ezúton mondott köszönetet 

annak a képviselőnek, aki erről tájékoztatta őt, illetve a polgármestert. Megköszönte azt is, hogy 

kikérte a véleményét, mielőtt elment a másik két polgármesterhez a megbeszélésre. Bárki előtt 

nyitva áll az ajtaja, illetve a polgármesteré is. Sajnálta, hogy volt olyan képviselő, aki viszont 

nem kereste meg. Jó lett volna, ha kikérte volna a véleményét, vagy a polgármesterét, illetve a 

pénzügyi osztályvezetőjét. Az elmúlt 6 hétben az ő és a pénzügyi osztályvezető munkájának 

40-50 %-át az teszi ki, hogy levelezget a másik két önkormányzat polgármestereivel és a 

kirendeltség-vezetővel. Ebben a teremben kellett azt bizonygatnia, hogy ő a munkáltatói jogkör 

gyakorlója. A tudta nélkül személyi béreket állapított meg a kirendeltség-vezető a 

kirendeltségeken dolgozó 5 munkavállalónak. Ennek a költsége Jánossomorja Város 

Önkormányzatának költségvetését terheli.  

 

Lőrincz György: Az is nagy probléma, hogy ez az ügy más feladatoktól veszi el a 

munkavállalók idejét. A kormánymegbízott kijelentette, hogy a két önkormányzatnak más 

szemlélettel kell állni a dologhoz. Évekkel ezelőtt működött a két kirendeltség 6 fővel, a helyzet 

azonban megváltozott. Semmi hajlandóság nincs a megegyezésre a két önkormányzat részéről, 

így nagyon nehéz bármiről is tárgyalni.  

 

Dr. Péntek Tímea: Az egyik polgármester talán hajlandó lenne a megegyezésre, de a másik 

polgármester és a kirendeltség-vezető nem. Úgy gondolják, hogy nekik a 20 M Ft jár. A 

bizalmatlanságra nem adott okot. A két önkormányzat úgy gondolja, hogy csak akkor tesznek 

meg mindent az ügy érdekében, ha a jánossomorjai képviselő-testület elfogadja azt, amit ők 

szeretnének. Nekik is kellene egy kicsit engedni.  

Megkérdezte azokat a képviselőket, akik részt vettek a megbeszélésen, miből gondolják, hogy 

a másik két település vezetőinek van igaz a finanszírozás kérdésében, mikor abban sem volt 

igazuk, hogy a munkáltatói jogokat ki gyakorolja.  

A hosszú bevezető után elmondta, hogy árajánlatot kért a belső ellenőröktől a munkaerő-

gazdálkodás ellenőrzésére, munkakörök, tevékenységek, feladat-ellátás hatékonyságának 

vizsgálatára, illetve a gazdálkodás átfogó ellenőrzésére a közös önkormányzati hivatalra 

vonatkozóan.  

 

Luka János: A 2013-ban alakult új szervezetnek rendelkeznie kellene egy Szervezeti és 

Működési Szabályzattal. Amikor a három önkormányzat „összeállt”, úgy tűnt, hogy ez csak 

adminisztratív jellegű lesz. Mindhárom önkormányzat megkapta a finanszírozását a szerint, ami 

az akkori szisztéma szerint járt. A 2014-es költségvetés során ez teljesen megváltozott. Akkor 

született olyan döntés, hogy nem három számlára utalja az államkincstár a támogatást, hanem 

csak a gesztor önkormányzat részére. A megoldás az lett volna, ha 2014-ben felmondták volna 

a megállapodást. Ez nem történt meg. A két önkormányzat továbbra is Jánossomorjával képzeli 

el a közös hivatal működtetését. A megállapodás egyik neuralgikus pontja, hogy a döntéseket 

csak 100 %-os egyetértésben lehet meghozni. A megállapodásban a közös hivatal létszámát is 

rögzítették. A megállapodás módosítására mindenképpen szükség van, ezért szükséges az 

átvilágítás jogilag és belső ellenőrileg is. Meg kell vizsgálni a legkedvezőbb költséget, amivel 

még a közös önkormányzati hivatal feladatait el lehet látni, kell-e kirendeltség vagy sem, illetve 

lehet-e az összes költséget csökkenteni. Egy megállapodást bármikor fel lehet mondani, vagy 

meg kell változtatni. Ehhez szükséges a belső ellenőrzés. Ellenőrizni kell a munkaerő-

gazdálkodást és meg kell vizsgálni a feladat-ellátás hatékonyságát és javaslatokat kell tenni arra 

nézve, hogy milyen módon lehet a legoptimálisabban működtetni a közös hivatalt. Véleménye 
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szerint a munkáltató jogok gyakorlója dönti el, hogy hányan dolgozzanak a közös hivatalban. 

Ez vitán felüli.  

 

Dr. Péntek Tímea: A 2016. évre elfogadott belső ellenőrzési terv 1. (Jánossomorja Város 

Önkormányzata Konyha működés, gazdálkodás, gazdaságosság folyamatai) és 5. 

(Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (Jánossomorja Város Önkormányzata 

vonatkozásában; iparűzési adó ellenőrzés vállalkozók behívásával) sorszámú ellenőrzései 

kimaradnak az éves ellenőrzési tervből.  

 

Luka János: A belső ellenőrzési tervet kell módosítani, mivel a költségek megegyeznek. Később 

visszatérhetnek a gazdálkodás átfogó ellenőrzésére, amennyiben szükségesnek tartják.  

 

Dr. Péntek Tímea: A megállapodásban rögzítették, hogy a három önkormányzat állandó 

kirendeltségeket tart fenn. Ehhez Jánossomorja is hozzájárult. A megállapodás kimondja azt is, 

hogy a kirendeltségeken 6 fő dolgozik. Amíg a megállapodást nem módosítják, addig a 

struktúrához nem lehet hozzányúlni. A két önkormányzattal egy dologban értenek egyet, 

mindenki szabadulni szeretne a másik féltől. A két önkormányzat szerencsésebb lenne, ha 

hasonló adóerő-képességű önkormányzathoz tudna csatlakozni.  

Elmondta még, hogy a könyvelő program is különbözik a két önkormányzat tekintetében, pedig 

a két önkormányzat gazdálkodásáért is a közös hivatal vezetője felel. A korábban belső 

ellenőrzést végző cég is leírta azt, hogy egy programot kellene használni a könyvelésre.  

 

Luka János: Az elmúlt három évben 4 fővel csökkent a székhely hivatal létszáma, amíg a 

kirendeltségé változatlan maradt.  

 

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

 

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

 

 Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

  

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2016. 

évre elfogadott belső ellenőrzési tervet az alábbiakkal egészíti ki: 

 

„A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltségei 

vonatkozásában a munkaerő-gazdálkodás ellenőrzése, munkakörök, tevékenységek, 

feladat-ellátás hatékonyságának vizsgálata” 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2016. 

évre elfogadott belső ellenőrzési terv 1. (Jánossomorja Város Önkormányzata Konyha 

működés, gazdálkodás, gazdaságosság folyamatai) és 5. (Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal (Jánossomorja Város Önkormányzata vonatkozásában; 

iparűzési adó ellenőrzés vállalkozók behívásával) sorszámú ellenőrzéseit nem hajtja 

végre, azokat kihagyja az éves ellenőrzési tervből.  

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a módosított szerződés aláírására.  

 

4. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy 

a módosított belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.  
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Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2016. április 1.  

 

Dr. Péntek Tímea: Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, érthető-e a közös hivatal 

finanszírozása. 

 

Nikházi Árpád: Érthető, csak a megoldás nem látszik. 

 

Luka János: Az is probléma, hogy sokaknak az, hogy egy településen van önkormányzat, egyet 

jelent azzal, hogy hivatal is működik. A két önkormányzat úgy gondolja, hogy ha nem kapják 

meg az általuk kért támogatást, akkor nem tudják a hivatalokat fenntartani. A szolgáltatást 

azonban más módon is lehet biztosítani.  

 

Dr. Péntek Tímea: Molnár Gábort kérdezte, hogy érthető-e az elszámolás. 

 

Molnár Gábor: Meglátása szerint az a probléma, hogy ha nem születik megegyezés, akkor azt 

fogják mondani, hogy tönkretették két település hivatalát. Ettől félti Jánossomorja települést. 

Azonban nem vállalhat minden költséget Jánossomorja. Azt sem szeretné, ha minden 

képviselő-testületi ülésen 1-2 órát a közös hivatal ügyeivel foglalkoznának. Nem látszik a 

megoldás.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: November 1-jén Mosonszolnok és Újrónafő települések háziorvosa 

elhagyta praxisát. A tiszti-főorvos őt jelölte ki helyettesként. Múlt heti újrónafői rendelése után 

az újrónafői polgármester megkereste. Nem a rendelőben került sor a beszélgetésre. A 

kirendeltség-vezetővel együtt elmondták az álláspontjukat, illetve felvázoltak egyfajta 

gazdasági problémát.  Másnap találkozott a jegyzővel és így megismerte az ő álláspontját is. 

Így már tisztább a kép. A megoldást ő sem látja. Esetleg a két önkormányzat képviselő-testületi 

tagjaival közösen kellene leülni és egyeztetni. Jó lenne, ha addigra az élő közvetítés már 

működne. A kommunikáció alapvetően rossz, mivel a két település azt mondja, hogy 

Jánossomorja meg akarja szüntetni a két hivatalt. 

 

Lőrincz György: Megkérdezte, kinek van döntést igénylő ügye. 

 

Bella Zsolt: 2015. szeptember 1-jéig a polgármester illetménye és költségtérítése 593.440,- Ft 

volt. A 30 %-os eltérítést 2015. szeptember 1-jén a törvényi kötelezettség miatt visszavette a 

képviselő-testület, így a polgármester illetménye 516.000,- Ft lett. Az illetmény csökkentése 

egész évre vonatkozóan két havi illetményt jelent. Javasolta, hogy ezt a két havi illetményt 

szavazza meg a képviselő-testület Polgármester Úr részére.  

 

Lőrincz György: Bejelentette érintettségét.  

Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a polgármester illetményéről történő szavazásból 

kizárják-e. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

polgármester illetményéről szóló szavazásból Lőrincz Györgyöt kizárja. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Átadta az ülés vezetését Bella Zsolt alpolgármesternek. 

 

Bella Zsolt: A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság. Átadta a szót Luka Jánosnak, ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Luka János: A bizottság javaslata az, hogy a két havi illetményt jutalomként fizessék ki a 

féléves, illetve éves jutalmazás során. 

 

Bella Zsolt: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

javaslatának elfogadását. 

 

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

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Lőrincz 

György polgármestert két havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti. 

A jutalom kifizetésére a féléves, illetve éves jutalmazás alkalmával kerül sor. 

 

 Felelős: Bella Zsolt alpolgármester 

 

 Határidő: 2016. december 31. 

 

Lőrincz György: Az uszodával kapcsolatban szeretne néhány szót mondani a képviselőknek. 

Amikor az uszodával kapcsolatos probléma kiderült, akkor elhangzott, hogy a hibát a kivitelező 

cégnek ki kellene javítani. Ügyvédi felszólítást küldtek a cégnek, melyben felszólították a hiba 

kijavítására. A válaszadási határidő még nem telt le. Ha nemleges lesz a válasz, akkor bírósági 

úton szerezzenek-e érvényt a javítási kötelezettségnek, kártérítésnek? Erről kellene most 

döntenie a képviselő-testületnek. 

Szavazásra tette fel javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról a városi 

uszodával kapcsolatban, hogy amennyiben az ügyvédi felszólítás határideje 

eredménytelenül telik el, a kivitelező az önkormányzat követeléseit nem teljesíti, 

bírósági úton kíván érvényt szerezni jogos igényének. 
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 Felelős: Lőrincz György polgármester 

   

 Határidő: folyamatos. 

 

Bella Sándor: Nemrégiben folytattak tárgyalást szakértőkkel az uszoda kapcsán. Egy olyan 

megoldást találtak, amely a szerkezet teljes módosítását jelenti. Tehát a tartószerkezeten kívül 

teljes egészében le kell szedni a most meglévő szerkezetet és a hőszigetelést, ami jelenleg belül 

van, kívülre kell elhelyezni. Jelenleg két műszaki megoldást vizsgálnak. 25 és 75 M Ft közötti 

összegekről szólnak az ajánlatok. Nyilván azt szeretnék, ha a 25 M Ft körüli megoldás valósulna 

meg. De megfelelő garanciát kell kapni arról, hogy ez hosszú távon jól megoldja a problémát. 

A cél az, hogy szeptember 1-jén az uszoda kinyisson. Elmondta még, hogy a szellőzés és a 

páramentesítés, tehát a gépészeti berendezések működnek. 13 éves berendezésről van szó, de 

tudja teljesíteni a feladatát, a probléma nem ebből fakad. A probléma abból fakad, hogy a 

megépített szerkezetnek a páratechnikai méretezése nem történt meg. Amennyiben a 

páratechnikai méretezés szerinti szerkezeti változtatás megvalósul, a probléma nem áll tovább 

fenn, megszűnik. Remélte, hogy a következő képviselő-testületi ülésen már a konkrét 

számokkal tud a képviselő-testület elé állni annak érdekében, hogy a megvalósítás 

megtörténhessen. Ha közbeszerzési kötelezettség alá esik a beruházás, az sajnos tovább nyújtja 

a megvalósítást.  

 

Nemes Csaba: Kérdése, hogy puhatolózik-e az önkormányzat más irányban az uszodával 

kapcsolatban. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen felvetette, hogy próbálják meg más forrásból 

a 25-30 M Ft-ot előteremteni. Be lehetne vonni a KLIK-et, a helyi cégeket. 

 

Lőrincz György: Pályázat egyelőre nincs, de lehet, hogy a későbbiekben lesz. Célzott állami 

támogatásra nyújtott be kérvényt két minisztériumhoz is. Várják a válaszokat. Megkeresték a 

körzet országgyűlési képviselőjét is, aki megígérte támogatását.  

 

Winkler László: Itt a tavasz és egyre nő a gaz. A Malom-udvarral van-e terve az 

önkormányzatnak? A tulajdonost jogi úton kell felszólítani arra, hogy tegye rendbe az udvart.  

 

Lőrincz György: Felszólítást fognak írni a tulajdonosnak és kérik az udvar rendbetételét.    

 

Lipovits Máté: A két ülés között eltelt időszakban végzett vezetői tevékenységről szóló 

beszámolóban olvasható, hogy Polgármester Úr tárgyalt a Renerwind Kft. vezetőivel. Lehet-e 

tudni valami a tárgyalás eredményéről a szélerőművekkel kapcsolatban? 

 

Lőrincz György: Ha kvóta lesz, akkor szívesen építene a cég szélerőműveket. Ha olyan 

stádiumba kerül az ügy, a képviselő-testület fogja tárgyalni.  

 

Nemes Csaba: A lakosság körében elég nagy port kavartak fel azok a levelek, amelyek az utak 

szélére kihelyezett terméskövek miatt kerültek kiküldésre. A levelekben felszólították a 

lakosokat arra, hogy távolítsák el az út szélére kihelyezett termésköveket, mivel az 

balesetveszélyes. Ez nem vonatkozik a mezőgazdasági gépekre? Hisz azok is közterületen 

vannak. Egyébként az önkormányzat saját intézménye előtt is van kihelyezve terméskő, előbb 

ezt kellett volna eltávolítani. A temetőknél a kivágott fák is balesetveszélyesek. Jelezte, hogy a 

péteri játszótéren is vannak ilyen fák. Örült annak, hogy tavaly az önkormányzat elkezdte a 

járdák felújítását és az idei évben is különítettek el pénzt erre a célra a költségvetésben. Sajnos 

nem sikerült egységes járdákat építeni, mivel két cég volt a kivitelező. Korábban a 86-os út 

mellett, a hulladéklerakónál található parkoló rendbetételéről is volt szó. Sajnos ez sem valósult 
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meg. Ez a parkoló gusztustalanabb, mint maga a szeméttelep. Mi indokolta az önkormányzati 

intézményekben a folyékony szappan adagolók, papír kéztörlők és WC papír adagolók cseréjét? 

Spóroltak-e ezzel? Mi lett a régiek sorsa? 

 

Lőrincz György: Terméskövet közterületen nem lehet tárolni. Az önkormányzat intézménye a 

saját területére helyezte ki a termésköveket, amelyek az ott lévő vízórát védik. Temetői kivágott 

fákkal kapcsolatban elmondta, hogy csökfúrót kell bérelni, ha ez megoldódik, akkor 

természetesen a temetőből és a játszótérről is eltávolítják a csököket. A járdákkal kapcsolatban 

felhívja az illetékes személy figyelmét arra, hogy egységes járdák épüljenek. A 

hulladéklerakónál található parkolóval kapcsolatban elmondta, hogy arról volt szó, hogy ha a 

rendbetétel nem sikerül, akkor lezárják a parkolót. Erre fogja kérni a közútkezelőt és a Rekultív 

Kft-t is. A kéztörlők, szappan adagolók és WC papír adagolók cseréje pedig gazdasági okokból 

történt.  

 

Dr. Péntek Tímea: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslata 

volt az, hogy a papír-írószer és a higiéniai termékek is kerüljenek bele a közbeszerzési 

szabályzatba. 2 M Ft alatti ez a fajta beszerzés. Attól a cégtől rendelték meg ezeket a szereket, 

ahonnan korábban is rendelték az intézmények. Az adagolókat néhány száz forint ellenében 

szerelték fel. Ezek gazdaságosabbak, mivel csak egy darabot lehet belőle letépni.  

 

Nemes Csaba: Abban az oktatási intézményben, ahol ő dolgozik, véleménye szerint ez az új 

rendszer sokkal gazdaságtalanabb. A járdákra visszatérve még elmondta, hogy az 

asztalosműhelynél is felbontották bizonyos munkálatok miatt a járdát. Kérte, hogy a kivitelező 

cég azt az eredeti állapot szerint állítsa helyre.  

 

Bella Sándor: Nagyon szigorúan veszik az ilyen jellegű kéréseket. A vállalkozók benyújtják a 

közterület-bontási kérelmeiket és az engedélyben pontosan előírja az önkormányzat azt, hogy 

mit vár el a helyreállítás terén és azt számon is fogja kérni. Az asztalosműhelynél folyó munka 

még folyamatban van. A járda teljes szélességében helyreállításra kerül.  

 

Luka János: A higiéniai eszközök és szerek cseréje nem az ésszerűtlen fogyasztást akadályozza 

meg, hanem a beszerzési költségeket leszorítsa.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az idei évben is csatlakozott az önkormányzat a TeSzedd! 

elnevezésű országos szemétgyűjtési akcióhoz, ami április 30-án lesz. A civil szervezetekkel 

közösen fogják ezt lebonyolítani. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy lehetőségeikhez 

képest vegyenek részt az akcióban.  

Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy folyamatosan zajlik a május 1-jei program 

előkészítése. A pörköltfőzés a tavalyihoz hasonlóan zajlik és ingyenes lesz. Egy célt, amire az 

adományokat gyűjtik, azonban meghatároznak majd a főzésben résztvevő szervezetek.  

 

Nikházi Árpád: Elmondta, hogy a Moson-Szél Egyesület nagyon nehéz helyzetbe került azzal, 

hogy az önkormányzat nem a kért összegű támogatást szavazta meg. Vajon a többi civil 

szervezet tudna-e működni, ha a támogatási összeg több mint felét nem kapná meg? Az 

eszközbeszerzést nem támogatta az önkormányzat, de eszköz és pénz nélkül nem tud működni 

az egyesület. Labda nélkül sem lehet focizni. A sakk szakosztály működése kérdéses. Egy 

karácsonyi színdarabbal is készülnek, ami sok szereplős, nagyon szép darab. De így kérdéses a 

megvalósulás. A jövő évi szabadtéri előadást is tervezik már. Ez a darab több mint 100 

szereplős.  
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A Hyppolit, a lakáj című darabot viszik most színre. Erre szeretettel várta a képviselő-testület 

tagjait.  

 

Lőrincz György: Csak ismételni tudja magát: meg kell keresni más támogatási forrást is. 

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

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György          Dr. Péntek Tímea 

  polgármester         jegyző 


