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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2016. április 28-án (csütörtökön) 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: Szeretettel köszöntött mindenkit az április képviselő-testületi ülésen. A 25 

éves önkormányzatiság történetében egy történelmi pillanathoz érkezett Jánossomorja, hiszen 

élő egyenes adásban követhető a képviselő-testületi ülés. Sőt az interneten keresztül is 

követhető az ülés. Ez egy újabb lépés a nyilvánosság kiterjesztése irányában.  

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

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

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

melléklet) 

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

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Az uszoda felújítása, a lehetséges jogi eszközök megvitatása 

 

2./ Közös Önkormányzati Hivatal működését szabályozó megállapodás módosításának 

kezdeményezése, a 2015. évi elszámolás elfogadása 

 

3./ Kiváló Tanító, Kiváló Tanár, Kiváló Óvónő, Oktatási Intézmény Kiváló Dolgozója, 

Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozása 

 

4./ 1/2015. (II. 18.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről – módosítása 

 

5./ Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

6./ A 2015. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyása 

 

7./ Klafszky Katalin Tagiskola ügye 

 

8./ Civil szervezetek 2015. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, 

beszámolóinak elfogadása 
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9./ A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével – TOP 1.4.1.-15 kódszámú pályázat 

benyújtása 

 

10./ Pályázat benyújtása az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának 

méltó megünneplésére 

 

11./ Egyebek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Az uszoda felújítása, a lehetséges jogi eszközök megvitatása 

 

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) 

bekezdésének c) pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való 

rendelkezés esetén. 

Fentiek alapján javasolta zárt ülés megtartását az 1./ napirendi pont tekintetében. 

Szavazásra tette fel fentiek elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel 

döntött arról, hogy az 1. napirendi pont megtárgyalására zárt ülés keretén belül kerül 

sor.  

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Megkérte a 

vendégeket, hogy távozzanak az ülésteremből. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2./ Napirendi pont 

 

 

- Közös Önkormányzati Hivatal működését szabályozó megállapodás 

módosításának kezdeményezése, a 2015. évi elszámolás elfogadása (3. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Közös Önkormányzati Hivatal kapcsán is felmerült már a per lehetősége. 

Ügyvéd Úr ezt az ügyet is megvizsgálta. Kérte, hogy ismertesse a képviselő-testülettel a 

meglátásait az üggyel kapcsolatban.  

 

Dr. Péntek Tímea: A kirendeltség-vezető kérte, hogy ismertesse a képviselő-testületi tagokkal 

azt, hogy a közelmúltban a jánossomorjai képviselők részére kiküldött levelet, bár őt küldte 

ki, azt a két polgármester kérésére küldte meg.  

 

Dr. Vajda Attila: 2013-ban köttetett egy megállapodás a közös önkormányzati hivatal 

létrehozásáról Jánossomorja, Várbalog és Újrónafő polgármesterei között. A szervezeti 

rendszer úgy került kialakításra, hogy Jánossomorja a székhely és két telephely van, az egyik 

Újrónafőn, a másik Várbalogon. A telephelyek fenntartási költségét is szabályozza a 

megállapodás. Ennek röviden a tartalma az, hogy amely költség Jánossomorján merül fel azt 

Jánossomorja, amely pedig Újrónafőn és Várbalogon, azt Újrónafő és Várbalog fizeti. Amikor 

a megállapodás megkötésre került, még valamennyi önkormányzat a központi költségvetésből 

közvetlenül kapta meg az állami támogatást. Ez a következő évtől megváltozott, mivel 

Jánossomorja kapja meg a támogatást, amellyel kapcsolatban el kell számolni. Erről az 

elszámolásról van vita az önkormányzatok között. Az elsődleges megoldás az lenne, hogy 

közös megoldásra kellene jutnia a három önkormányzatnak. Azt tájékoztatást kapta, hogy 

nem sikerült olyan megoldást találni, ami mindhárom önkormányzatnak megfelelne, pedig az 

egyeztetés régóta húzódik. Ha nem sikerül közös megegyezésre jutni, akkor végső 

megoldásként a bírósághoz kell fordulni. A bíróság kimondja azt, hogy milyen eljárási rendet 

kell alkalmazni. Ennek alapján kerül meghatározásra az, hogy mennyivel tartozik a két 

önkormányzat Jánossomorjának. Az így kapott összegre lehetne egy pert indítani. A bírósági 

ítélettel az elszámolás rendje is meghatározásra és lefektetésre kerülne. Az elsődleges az, 

hogy a 3.2. pont konkrétan szabályozza a költségmegosztást. Az, hogy a jogszabályok 

változtak, még nem írja felül a megállapodást. A két másik település viselje a költségeket a 

kirendeltség fenntartásával kapcsolatban. Leszögezhető, hogy Jánossomorja sem részben, sem 

egészben nem köteles sem állni, sem viselni, sem megelőlegezni azokat a költségeket, 

amelyek a két településen merülnek fel. Jánossomorja nem jár rossz úton, amikor azt mondja, 

hogy mindenki viselje a saját költségeit. Amit Jánossomorja kap támogatásként, azt egy 

méltányos elosztási rendszer alapján elosztja. Ami ezen felül merül fel, azt minden település a 

saját költségvetéséből kell, hogy finanszírozza. A másik két település eldöntheti, hogy 

szükségük van-e a telephelyekre. Ha fenn akarják tartani a telephelyeket, akkor a költségeket 

viselni kell. Úgy kell meghatározni az összegeket, hogy Jánossomorjának ez ne kerüljön 

semmibe sem. Ha semmiképpen nem lehet megegyezni, akkor bírósághoz lehet fordulni, 

meghatározva az elmúlt időszakban a kirendeltségen felmerülő költségeket. Ezeket pedig a 

két önkormányzattal szemben érvényesíteni kell. Van esély arra, hogy az átlagpereknél 

gyorsabban is lezajlana a per. Jánossomorja visszakaphatná a költségeit, és egy elszámolási 

rend is meghatározásra kerülne. Ehhez a két másik önkormányzatnak alkalmazkodnia kellene. 

A perelés kockázata a perköltség, de véleménye szerint jelen esetben ez nem magas. Ha 



4 
 

mégsem perel az önkormányzat, akkor Jánossomorja költségvetéséből olyan pénzek is 

elköltésre kerülnének, amiket nem kellene kötelezően elköltenie. 

 

Lőrincz György: Úgy gondolta, hogy most még nem kell dönteni a perről. Folyamatban van 

egy állásfoglalás kérése a Belügyminisztériumtól, ezzel párhuzamosan folyik a KÖH 

átvilágítása gazdálkodási és létszám-racionalizálási szempontból.  

Az előterjesztésre térne vissza, amit megtárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

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

 

Luka János: A munkáltató jogokkal kapcsolatban a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivataltól kérték a megállapodás e pontjára vonatkozóan a véleményezést. A 

kormányhivatal álláspontjában kifejtette, hogy a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, az 

egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezető tekintetében pedig a polgármester. Javaslat 

az, hogy egyértelműen legyen kijelentve, ki a munkáltató jogkör gyakorlója. Ehhez a 

megállapodás 2.3. és 2.4. pontjait kell módosítani.  

A két önkormányzat kérte a 3.2. pont módosítását. A bizottság javaslata az, hogy ez maradjon 

változatlan.  

A 2015. évi elszámolás Jánossomorja részére 4.320.822,- Ft-ot jelent. Ennek az összegnek a 

megállapítása nem a megállapodás szerint történt, hanem méltányosabban. Lényeg, hogy a 

KÖH-nek, mint munkáltatónak, automatikusan ki kell utalnia a béreket a telephelyen 

dolgozók részére is. A 2015. évi elszámolást alapján Jánossomorja 4.320.822,- Ft-tal fogadja 

el. Újrónafő és Várbalog közötti bontásban kellene, hogy meglegyen az elszámolás.  

A bizottság tehát mindhárom határozati javaslat elfogadását támogatta. 

 

Dr. Vajda Attila: A megállapodás érvényes és hatályos, függetlenül attól, hogy a jogszabályok 

változtak. Ezt a megállapodást csak a három önkormányzat közösen módosíthatja. Olyan 

lehetőség nincs, hogy a másik két önkormányzat rákényszerítse Jánossomorját, hogy a 

megállapodást bármilyen irányba módosítsa. Ha a másik két önkormányzat egymás között köt 

valamilyen megállapodást, akkor sem telepíthetnek jogokat Jánossomorjára. A megállapodás 

hozta létre a közös hivatalt, a legfontosabb szabályokat, a szervezeti felépítést, működését 

elsődlegesen ez szabályozza.  

 

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

Bizottság javaslatainak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a KÖH 

létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 2.3. és 2.4. pontjai az alábbiak 

szerint módosuljanak: 

 

2.3.  A jegyző és az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Jánossomorja 

Város polgármestere gyakorolja.  
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2.4.  A KÖH dolgozói tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 

Mötv. 81. § (4) bekezdésében foglalt egyetértési jogot KÖH székhelye 

szerinti dolgozók tekintetében Jánossomorja Város Polgármestere, a 

Kirendeltség dolgozói tekintetében Újrónafő, valamint Várbalog 

községek Polgármesterei gyakorolják. 

 

2. Felkérik Lőrincz György polgármestert, hogy a döntésről Várbalog és Újrónafő 

Képviselő-testületét értesítse. 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 10. 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a KÖH 

létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3. 2. pontja egyelőre változatlan 

maradjon. 

 

2. A belső ellenőrzés keretében lefolytatott munkaerő-gazdálkodás megállapításainak 

figyelembe vétele mellett felkérik a polgármestert, hogy a KÖH szervezeti és 

működési szabályzatában foglaltakra tekintettel, amennyiben szükséges, tegyen 

javaslatot a KÖH belső szervezeti tagozódására, ill. annak módosítására. 

 

3. Felkérik Lőrincz György polgármestert, hogy a döntésről Várbalog és Újrónafő 

Képviselő-testületét értesítse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 10. ill. 2016. június 30. 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

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

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti összegekkel elfogadja a KÖH 2015. évi 

elszámolását. 

 

2. Felkérik Lőrincz György polgármestert, hogy a döntésről Várbalog és Újrónafő 

Képviselő-testületét értesítse. 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 10. 
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3./ Napirendi pont 

 

 

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

Dolgozója, Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozása (4. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Bejelentette, hogy a 3. napirendi pont megtárgyalására zárt ülés keretében 

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

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

készül. Megkérte a vendégeket, hogy távozzanak az ülésteremből. 
 

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

 

 

4./- 5./ Napirendi pont 

 

 

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

költségvetéséről – módosítása (5. sz. melléklet) 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása (6. sz. melléklet) 
 

Lőrincz György: A 4./ és az 5./ napirendi pontok megtárgyalására együtt kerül sor, mivel 

szorosan összefüggenek egymással. Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak az, hogy 

december 31-i állapotnak megfelelően az éves előirányzat módosításokat átvezesse. Ezekről a 

módosításokról a képviselő-testület korábban minden esetben döntött. Tehát az átvezetés a 

képviselő-testület döntéseit tartalmazza. A költségvetés végrehajtásáról rendeletet kell alkotni, 

ez szintén törvényi kötelezettség. A tavalyi év költségvetéséről azt mondhatja, hogy egy 

óvatosan tervezett költségvetés volt. Volt év közben sok bizonytalanság, ami a költekezésben 

óvatossá tette a képviselő-testületet. Mindkét napirendi pontot megtárgyalták az állandó 

bizottságok. Elsőként Luka Jánost, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság elnökét kérte meg arra, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Luka János: A bizottság fenti két napirendi pontot megtárgyalta. A képviselő-testület év 

közben hozott döntései kerültek átvezetésre a költségvetésben, mivel ezeket év elején a 

költségvetés tervezésekor még nem ismerték. A teljesítésben eltérések adódhatnak. A 

bizottság azt vizsgálta meg, hogy a teljesítésnél mi maradt el, illetve mit teljesítettek túl. 

Örvendetes módon az látható, hogy az eredetileg betervezett helyi adók túlteljesítésre 

kerültek. 641 M Ft tervezett adó helyett összesen 739 M Ft. Szinte 100 M Ft-os a túlteljesítés. 

Ez főleg a helyi iparűzési adóból keletkezett. Lényeges elmondani, hogy a finanszírozási 

bevételek sornál az eltérés negatív irányba teljesült. A tervezett 195.659 E Ft-tal szemben 

5.613 E Ft volt a bevétel. Ez ellenkező hatású, mint ami az adóknál tapasztalható. A kiadási 

oldalon a működési költség kiadásai 26 M Ft-tal kevesebbre teljesültek. Ez azért lényeges, 

mert 2015-ben volt egy szigorítás arra vonatkozóan, hogy a dologi kiadások 10 %-os 

csökkentését határozta meg a képviselő-testület. Ez sikerült. Nagy elmaradás tapasztalható az 

előirányzathoz képest a felhalmozási kiadások között, hiszen itt 330 M Ft-tal szemben 152 M 

Ft teljesült, mint kiadás. Az önkormányzati beruházások között található legnagyobb eltérések 

a következők: Ingatlanvásárlásra 7 M Ft-ot tervezett az önkormányzat, ebből 2,6 M Ft 
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valósult meg, ez 4,3 M Ft-os megtakarítás. A vízhálózat fejlesztését is tervezték, ez nem 

valósult meg, így 5 M Ft-tal csökkent a kiadás. A buszváró fülke beruházásról döntött a 

képviselő-testület, ebből nem valósult meg egy sem, így 4,6 M Ft maradt meg. A térfigyelő 

rendszerre 2,6 M Ft volt tervezve, szintén nem valósult meg. Az iskola napelemes rendszer 48 

M Ft-os eredetileg tervezett összegéhez képest 20 M Ft-os elmaradás tapasztalható. A 

jelentősebb tételek együttes hatása 43 M Ft. A felújításoknál a módosított előirányzat 180 M 

Ft volt, amiből a teljesítés 55 M Ft. Ebben a legnagyobb tétel a Klafszky Iskola tornaterem 

bővítése. Az ezzel kapcsolatos pályázaton nem nyert az önkormányzat, így az önrész összege 

megtakarításra került. Összességében a felújításoknál 124 M Ft volt az eltérés, a 

beruházásoknál pedig 43 M Ft. A kiadások tehát azért csökkentek, mert a felhalmozási 

kiadások nem teljesültek.  

A beszámolóban olvasható, hogy a 2015. év vonatkozásában készült egy belső ellenőri 

jelentés. Az ellenőrzés során tett javaslatokat négy pontban foglalta össze az auditor. Az első 

pont szerint az éves leltározási ütemtervben rögzíteni kell, hogy a részvények ellenőrzése 

hogyan történik. A bizottság javaslata az, hogy ezt valaki személyesen ellenőrizze a 

részvények tárolási helyén. A második pont a kavicsbánya ügyéről szól, ami évek óta 

húzódik. Az auditor javaslata az, hogy ezt az ügyet 2016-ban zárják le. Jelenleg jogi eljárás 

van folyamatba. A bizottság javaslata az, hogy a jogi eljárás végén zárják le az ügyet. Az 

auditor harmadik javaslata egy olyan tételhez kapcsolódik, ami a 2014. és 2015. évi záró 

mérlegben is szerepel. Ez egy lakótelek értékesítés. A kérés itt is az, hogy ezt is zárják le 

2016-ban. Az ügy csak úgy zárható le, ha a tartozást elengedik, mivel a behajtása 

reménytelen. A következő tétel az OTP által kezelt lakásvásárlási kölcsönök vizsgálata. Itt 

szerepelnek olyan tételek, amelyek a banki nyilvántartásban nem szerepelnek. Ezek összege 

145 E Ft. Az auditor kérése az, hogy ez 2016-ban szintén kerüljön rendezésre. Ezt a bizottság 

is támogatta. A bizottság kérése az, hogy az ellenőrzésre akkor kerüljön sor a jövőben, mielőtt 

az éves zárszámadás megküldésre kerül a kincstár felé. Elmondta még, hogy a kötelező és 

önként vállalt feladatok kimutatása is elkészült.  

A bizottság elfogadásra javasolta a 2015. évi költségvetést és a költségvetés teljesítését. 

 

Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság mindkét napirendi pontot 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság keddi ülésén megtárgyalta a két napirendi pontot 

és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolta azokat. 

 

Lőrincz György: A beszámolóból látszik, hogy mintegy 100 M Ft-tal nagyobb adóbevétel 

keletkezett az iparűzési adóból. December végén van egy úgynevezett feltöltés, amikor a 

következő évi iparűzési adó tételüket prognosztizálják a cégek, vállalkozók. Előfordul 

ilyenkor az, hogy esetleg többet utalnak át, mint ami reális. Ezt a többletet májusban 

igényelhetik vissza.  

A felújítások elmaradásával kapcsolatban elmondta, hogy pl. a térfigyelő kamera bővítése 

2016-ra húzódik át, illetve a katonai híd elbontásának kiszámlázása is 2016-ban fog 

megtörténni. 

Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

javaslatának elfogadását. 

 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 5/2016. (V. 20.) 

önkormányzati rendeletét, mely Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi 
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költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szól a 7. sz. 

melléklet szerint. 

  

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 6/2016. (V. 20.) 

önkormányzati rendeletét, mely az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szól a 8. sz. melléklet szerint.  

 

 

 

6./ Napirendi pont  

 

 

- A 2015. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyása (9. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Törvényi kötelezettségének tesz eleget a jegyző azzal, hogy gondoskodik a 

belső ellenőrzés működtetéséről és ennek végrehajtásáról. Az erről szóló jelentést az éves 

zárszámadással egyidejűleg pedig a polgármester kell, hogy a képviselő-testület elé terjessze. 

Ezt a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Megkérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Luka János: A jelentés a 2015. év során végzett ellenőrzéseket tartalmazza. Több intézmény 

több ponton került ellenőrzésre. Az auditor néhány hiányosságot állapított meg, ami nem 

számszaki hiba. A bölcsőde esetében a raktárkezelés felelősségével kapcsolatban tett 

megjegyzést az auditor, illetve az analitikus könyvelésben eltérés tapasztalható a tényleges 

mennyiséghez képest. Megjegyezte az ellenőr, hogy az önkormányzat SzMSz tartalmában 

nem követte a változásokat. Az ellenőr javaslata a központi és helyi előírások összevetését 

irányozza elő. Az adócsoport munkatársainak végzettség szerinti foglalkoztatását javasolta 

még az ellenőr. A házipénztár kezeléséről pedig nyilvántartást kell vezetni. Az adóhátralékok 

behajtásával kapcsolatban a belső ellenőri jelentés tett egy olyan megjegyzést, hogy olyan 

erőfeszítéseket kell tennie a hivatalnak, hogy fel kell venni a kapcsolatot a NAV-val annak 

érdekében, hogy a behajtások hatékonyságán tudjanak javítani. A jelentésből látszik, hogy 

több olyan észrevétele van az ellenőrnek, ami azt támasztja alá, hogy kellene egy belső 

ellenőrzést végző személy. Az, hogy egy külső ellenőr időközönként megjelenik, nem 

helyettesíti azt a személyt, aki helyben az ellenőri feladatokat ellátná. 

A bizottság javasolta a belső ellenőri jelentés elfogadását. 

 

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 55/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

2015. éves belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

7. / Napirendi pont 

 

 

- Klafszky Katalin Tagiskola ügye (10. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Már több képviselő-testületi ülésen foglalkoztak a Klafszky Katalin 

Tagiskola ügyével. Az elmúlt pár hónap során megvizsgálták pénzügyi, gazdasági, műszaki, 

építészeti, oktatás-szakmai, demográfiai szempontból is ezt az ügyet. Készültek javaslatok, 

tanulmányok. Tartottak pedagógus és lakossági fórumot, valamint egy online kérdőíven is 

lehetett véleményt nyilvánítani ebben a témában. 297 fő nyilvánított véleményt ebben az 

ügyben. Ebben a kérdésben a legfontosabb a gyermekek érdeke és az esélyegyenlőség 

biztosítása. Bizonyára mindenki elolvasta és áttanulmányozta az előterjesztést és mindenki 

kialakított magában egy véleményt. A tanulmányok megvizsgálták azt is, hogy a központi 

iskolában kerüljön megoldásra az ügy, valamint azt is megvizsgálta, hogy a fejlesztés helyben 

valósuljon meg. A jelenlegi állás szerint a központi iskola területén nem lehet megvalósítani 

az integrációt. A felújítási javaslatok a Klafszky Katalin Tagiskolára 400 M Ft értékben 

érkeztek. Személyes véleménye az, hogy Jánossomorja saját erőből ekkora összegben nem 

tudja megvalósítani a felújítást. A kérdést tehát tovább kell vizsgálni, elsősorban 

finanszírozási szempontból. Az már látható, hogy a Klafszky Katalin Tagiskola helyén kell 

megvalósítani a felújítást, de hogy milyen módon, milyen ütemezéssel, milyen forrásból, 

milyen finanszírozással, ez a jövő kérdése. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 

fordultak célzott állami támogatásért és időpontot is kértek a Miniszter Úrtól.  A 

Területfejlesztési Operatív Program keretében is lehetnek olyan pályázatok, amelyekből meg 

lehetne valamit valósítani a Klafszky Katalin Tagiskolában, pl. energetika. A 

hitelkonstrukciókra is érkeztek tájékoztatók, ezek még természetesen nem ajánlatok.  

Véleménye szerint most arról kell dönteni és javaslata is az, hogy a központi iskolába való 

beintegrálást ne vizsgálják tovább, a Klafszky Katalin Tagiskola maradjon helyben. Ha 

minden ideálisan alakulna, akkor jövő tavasszal lehetne megkezdeni a felújítást, fejlesztést. 

Átadta a szót elsőként a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

elnökének, majd a Humánpolitikai Bizottság elnökének. 

 

Luka János: Az előterjesztés egy építési engedélyeztetési eljárás lefolytatásáról szól. A 

bizottság ezt nem támogatta, mivel még nem tudják azt, hogy a beruházás milyen összegbe 

kerülne. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához írott levél 400 M Ft-os fejlesztésről szól. 

A bizottsági ülésen bemutatásra került egy 280 M Ft-ról szóló anyag is. Ez a kettő nem 

azonos műszaki megoldásról szól. Így egy építési engedélyeztetési eljárást nem lehet 

megkezdeni. A 280 M Ft-os megoldás nem teljes értékű megoldás. Későbbiek folyamán újabb 

pénzeket kellene az iskolára áldozni. Támogatta a bizottság azt, hogy 400 M Ft körüli 

beruházásra kerüljön sor, de csak abban az esetben, ha már ismert az állami szerepvállalás. Ha 

ez ismert, akkor lehet dönteni a beruházásról.  Kiemelte, hogy Jánossomorja költségvetése 

egyetlen tényezőtől függ. Ez a tényező pedig az iparűzési adó. A kormányzatnak azonban van 

egy olyan törekvése, hogy az iparűzési adó jelentős részét elvonja az önkormányzatoktól. 

Ebben az esetben számolni kell azzal, hogy milyen pénzeszközöket tudnak előteremteni. Az 

adóerő-képesség miatt már több mint 150 M Ft-tal kevesebb támogatást kap az önkormányzat. 
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Az utóbbi évek beruházásai kivétel nélkül állami támogatásból vagy pályázatok útján 

valósultak meg. A Klafszky Katalin Tagiskola fejlesztése nem egy átlagos összegű fejlesztés, 

mert ha az lenne, akkor beleférne az éves költségvetésbe. Az önkormányzatnál jelentős az a 

lemaradás, ami a karbantartottság szintjét jelzi az épületek, utak, eszközök terén. Nem 

mondható el az önkormányzat épületeiről, hogy azok karbantartottsága minden esetben 

megfelelő. Mindent globálisan figyelembe véve kell kialakítani azt a pénzügyi modellt, ami 

lehetővé teszi egy ekkora fejlesztés megvalósítását, de ehhez mindenképpen tudni kell az 

állami támogatás összegét. Meggyőződése, hogy egy ilyen nagy beruházás tervezési költsége 

az a bekerülési összeg 5 és 10 % között van. Jelen esetben ez legkevesebb 20, legtöbb 40 M 

Ft lehet. Az elmúlt 25 évben nem fordult elő az, hogy az önkormányzat hitelt vett volna fel, 

egyetlen szerencsétlen kivételt tekintve. Ez a Közkincs Hitel volt, aminek a következménye 

az lett, hogy az önkormányzat nem kapott egy különleges támogatást azért, mert nem volt 

semmiféle adóssága. Mindenképpen hosszú távra kell gondolkodni, mert iskolaépítésbe nem 

minden évben kezd egy önkormányzat. Azok a hozzáépítések, amik az idők során történtek, 

nem mindig voltak szerencsések, csak egy akut hiányt, helyzetet oldottak meg. Adódik az a 

kérdés, hogy mindaddig, amíg a beruházással kapcsolatban minden pontosan el nem dől, 

addig el kell-e távolítani az iskola azon részeit, amelyek eltávolítását valamennyi építész 

javasolta. A lebontott épületrészek helyettesítésére kell találni egy megoldást. Egy konténeres 

megoldás megfelelő lenne, az iskolások elhelyezése biztosított lenne.  

 

Nemes Csaba: Megköszönte Polgármester Úrnak, hogy lehetőséget ad arra, hogy elmondja a 

bizottság véleményét annak ellenére, hogy az előterjesztés megtárgyalói között nem szerepel 

a bizottság. Ezt nagyon nehezményezte és kérte, hogy egy ilyen horderejű döntésnél ez a 

jövőben ne forduljon elő. A testületi anyagból új információk derültek ki számára a hétfői 

napon. A bizottság arra koncentrált, hogy a Klafszky Katalin Tagiskolát helyben tartsa. Most 

erre javaslatot is tett. Összegről a bizottság javaslatot nem tett. Meg kell keresni annak a 

lehetőségét, hogy milyen formában lehet a Klafszky Katalin Tagiskolát felújítani vagy 

újjáépíteni.  

 

Bella Zsolt: Hosszú évek óta, kb. 10 éve görgeti maga előtt a képviselő-testület a Klafszky 

Katalin Tagiskola ügyét. Határozott és egyértelmű véleménye, hogy ki kell mondani azt, hogy 

a Klafszky Katalin Tagiskola maradjon helyben. Arra kell törekedni, hogy Jánossomorja 

összes diákja egyenlő esélyt kaphasson ezen a településen. Most ez az egyenlő esély nincs 

meg. Számokról csak óvatosan lehet beszélni. Állami forráshoz kell jutni. Meg kell tenni 

mindent annak érdekében, hogy az állam támogassa a beruházást. Nem csak önkormányzati 

feladat egy ekkora beruházás megvalósítása. A közelgő ballagási ünnepségre meghívja dr. 

Nagy Istvánt, a térség országgyűlési képviselőjét, valamint Balog Zoltán minisztert. Így a 

helyszínen be tudják mutatni az iskolák állapotát. Így talán hatékonyabb lesz az erőfeszítés 

annak érdekében, hogy állami támogatáshoz tudjanak jutni.  

 

Lipovits Máté: Először is megköszönte azt az összefogást, amit a hétvége folyamán a 

Klafszky Katalin Tagiskoláért tett a közösség. A civil kezdeményezés pozitívan vitte előre az 

iskola ügyét. A képviselő-testület véleménye korábban ingadozott azon a téren, hogy helyben 

maradjon-e az iskola. Örült annak, hogy már nem ezt hallja. Véleménye szerint az 

engedélyeztetési folyamatot érdemes lenne elkezdeni, már csak azért is, mert bizonyos TOP-

os pályázatokon így nagyobb eséllyel pályázhatnak. Mindenképpen meg kell keresni a 

lehetőségeket annak érdekében, hogy ne csak önkormányzati pénzből kerüljön felújításra az 

iskola. Minden igyekezetével azon lesz, hogy az iskola felújítása megvalósuljon.  
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Nemes Csaba: Ismét egy kifogással kezdte. Amikor sokadik nekifutásra ismét elővette az 

önkormányzat a Klafszky ügyet, akkor a legutolsó alkalommal azt tűzték ki célul, hogy 

nagyon körültekintően, minden aspektusból megvizsgálják a lehetőségét annak, hogy a 

Klafszky megmaradjon, vagy beintegrálódjon, minden érintettel megvitatják a terveket. Ehhez 

képest szomorúan vette tudomásul, hogy a testületi anyagban olyan új tervek jelentek meg, 

amiről sem a tagiskola vezetője, sem a Humánpolitikai Bizottság elnöke, sem annak tagjai 

nem tudtak. Azt kérte Polgármester Úrtól, hogy a jövőben, ha a Klafszkyról lesz szó, akkor az 

intézményvezetőt, a tagiskola vezetőjét és a Humánpolitikai Bizottság tagjait vonják be az 

előkészítő munkába. Szomorú, hogy 2016 áprilisában még mindig ott tartanak, hogy nem 

hoznak konkrét döntést, mert még mindig nincsenek minden olyan információ birtokában, 

ami ezt a döntést lehetővé tenné. Tavaly novemberben arról volt szó, hogy januárban 

véglegesen eldöntik a Klafszky sorsát, januárban arról, hogy februárban. Ma április 28-a van 

és még mindig ott tartanak, hogy várnak az EMMI döntésére, a Miniszter Úr levelére, a TOP 

pályázatokra. Talán szeptember jutnak el odáig, hogy elindulhat bármi. Szkeptikus, nem bízik 

állami támogatásban. Ma úgy indult el a képviselő-testületi ülésre, hogy azt javasolja, 

Jánossomorja vegyen fel hitelt és azonnal kezdje meg a Klafszky felújítását. Ezt mégsem 

teszi, mert új tervek kerültek elő, amik arra késztették, hogy legyen türelemmel, holott már 

nagyon türelmetlen. Hajlandó várni szeptemberig. Költői kérdésként feltette, hogy mennyire 

voltak felelősek a képviselők akkor, amikor nulla forint önerővel 1 Milliárd forintos felújítást 

terveztek anno a Klafszky kapcsán. Akkor sem volt pályázat, nem volt állami támogatás. Csak 

saját magára számíthatott az önkormányzat. Szeptemberben azt fogja javasolni, hogy 

Jánossomorja vegyen fel hitelt és a 400 M Ft-os beruházást kezdje meg. Előfordulhat, hogy az 

EMMI csak a 400 M Ft-os beruházáshoz ad támogatást? Akkor saját erőként kell kb. 350 M 

Ft. Úgy gondolta, hogy az EMMI csak a 400 M Ft-os beruházást tudja támogatni, nem a 280 

M Ft-osat, ami tele van kompromisszummal. Kérte, hogy szeptemberben mindenki fontolja 

meg döntését. Bízik abban és az nem lehet kétséges, hogy a Klafszky a helyén marad.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az előterjesztésre adminisztratív hiba miatt nem került fel a 

Humánpolitikai Bizottság. A 280 M Ft-os tervet nem egyeztették a bizottsággal, ez valóban 

egy mulasztás volt. A 280 M Ft-os terv nem új, hanem a 400 M Ft-os terv 

kompromisszumokkal erősen teletűzdelt változata.  

 

Winkler László: Ha nincsenek konkrét tervek a Klafszkyra vonatkozóan, akkor mit fognak 

megmutatni dr. Nagy Istvánnak és Balog Miniszter Úrnak? Meg lehet mutatni a romos 

iskolát. Ki kellene alakítani a terveket. Igaz, hogy ez nem kevés pénzt, de el kell jutni a 

tervezésig. Ha nem jön az állami segítség, akkor hitelt kell felvenni. Nem kell 400 M Ft-ot 

felvenni, hiszen rendelkezik az önkormányzat saját erővel. Kérdés persze, hogy erre mennyit 

tudna elkülöníteni az önkormányzat. Amellett van, hogy a terveket mielőbb készíttessék el.  

 

Molnár Gábor: A Klafszky ügy elején voltak viták, hogy helyben marad, vagy beintegrálódik 

a központi iskolában. Egy város, három városrész. Egyértelmű, hogy a péteri városrészen 

lakók kiállnak a Klafszkyért, a somorjaik pedig azt mondják, hogy ott is bezárták az iskolát 

kérdés nélkül. A mai tervek, papírok ismeretében már kiderült, hogy a Klafszkynak helyben 

kell maradnia. A számokat látva azonban a hitel felvételét nem tudta elfogadni. Ha az 

iparűzési adót elviszik, akkor azt a nagy intézményhálózatot, amivel a jánossomorjai 

önkormányzat rendelkezik, is nagyon nehéz lesz fenntartani. Az auditáló cég leírta 

jelentésében, hogy Jánossomorja ekkora összeget saját forrásból nem tud finanszírozni. Azt is 

leírták, hogy jelen pillanatban nem célszerű nagy összegű, több éves kihatású kötelezettség 

vállalása. Fontos a Klafszky iskola megmentése, azt az épületet fel kell újítani. Hogy milyen 

forrásból, annak kell megkeresni a lehetőségét. De ekkora mértékű hitel felvételét nem tudta 
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támogatni. A biztos gazdálkodás mellett nagyon alacsony hitel felvételét tudta csak elfogadni. 

A Klafszky mellett ki fog állni, de a hitel mellett nem.  

 

Nemes Csaba: Ha nem lesz állami támogatás és pályázat, önerőből a Klafszkyt több éven 

keresztül újítgatják majd. Elfogadhatatlan, hogy egy oktatási intézmény éveken keresztül 

építési terület legyen. Ezt mindenkinek be kell látnia. Hitel nélkül pedig csak így lehet 

megvalósítani a Klafszky rekonstrukcióját. A pénzügyi jelentésben valóban szerepel egy 

hatalmas évenkénti törlesztő részlet, de szerepel egy másik jelentésben egy másik összeg is. 

Az iparűzési adó elvonása vagy csonkítása nem lehet kiindulási pont. Lehet, hogy 

bekövetkezik, de az országban még egy település sem dőlt be.  

 

Luka János: A bizottság is átnézte a banki ajánlatokat. Ezen ajánlatok figyelembevételével 

készült az aditori jelentés. A hitel felvételét az állam szigorította egy törvény keretében, 

pontosan a konszolidáció miatt. A hitel felvételét az állami szerveknek jóvá kell hagynia. Ez a 

jóváhagyás nem automatikus. Amióta a konszolidáció megtörtént, az országban hat 

hitelkérelmet hagytak jóvá. A további döntéshez pontosan az a garancia hiányzik, hogy 

megkapja-e az önkormányzat a hitelt. A döntés pedig nem az önkormányzat kezében van. A 

tervek ismertek, a honlapon is fent vannak. Ha a képviselő-társak nem emlékeznek a tervekre, 

nézzenek utána.  A 400 M Ft-ra több terv is készült. Mindenki be volt vonva a tervekbe, 

minden információt tud mindenki. Ne legyenek egymással bizalmatlanok. A 280 M Ft-os terv 

nyilván úgy született, hogy a költségek további csökkentése volt a fő szempont, mert 

előfordulhat, hogy nem lesz állami támogatás. Olyan iskolát kell építeni, ami megfelel a mai 

kor követelményeinek. Nem arról van szó, hogy a 690 M Ft-ból nulla lesz az iparűzési adó, de 

csökkenni fog. Ez a csökkenés jelentősen csökkenti Jánossomorja pénzügyi mozgásterét. 

Garanciát kell kérni arra vonatkozóan, hogy ha csökkenti az állam az iparűzési adót, akkor azt 

valamilyen más állami támogatással helyettesíti, nem pedig az önkormányzatra ró mindent. 

Bízik abban, hogy kapnak állami támogatást, ennek a maximális összegét kell elérni. Előnyös 

lenne, ha az állam szerepet vállalna ebben a projektben. A bizottság minden lehetőséget 

megvizsgált. Önerőből nem tudják megvalósítani a beruházást, a hitel felvétele lehetséges, de 

állami szerepvállalással. Az összegszerűség is óriási kérdés. A pénzügyi kérdés semmiféle 

lakossági fórummal nem oldódik meg.  

 

Lőrincz György: Pontosította az iparűzési adó összegét. Ez 590 M Ft volt tavaly, az összes 

adóbevétel volt 690 M Ft. Elmondta még, hogy az EMMI-hez a 400 M Ft-os tervvel 

fordultak.  

 

Dr. Kurunczi Károly: Valójában több mint 10 éve görgeti maga előtt a Klafszky ügyet az 

önkormányzat. Nagyon komoly és felelős döntést kell újra hozni. A korábbi pályázat során 

egyetlen egy mutatónak, a demográfiainak nem feleltek meg. Emiatt a pályázatot 

elutasították. Most is az a szándék, hogy a Klafszky iskola sorsa megoldódjon. Arra valóban 

nincs szükség, hogy a képviselő-testület kettéváljon. A megoldáshoz keresi az önkormányzat 

az utat. A pénzügyi bizottság a napirendi tárgyalásával órákat foglalkozott. Felelősen kell 

dönteni, az önkormányzat gazdálkodását nem szabad veszélyeztetni.  

 

Winkler László: Konkrét tervet kell készíttetni. Pályázaton sem lehet elindulni tervek nélkül. 

Javasolta, hogy a terveket készíttessék el. 

 

Lőrincz György: TOP pályázathoz elegendő az a három terv, ami már elkészült, amiről 

korábban már tárgyaltak. A minisztériumi kérelmekhez pedig bőven elég a meglévő terv, nem 

kérnek kiviteli terveket.  
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Bella Sándor: Arról szeretett volna ő is beszélni, amit Polgármester Úr elmondott. Már több 

projekt előkészítésében részt vett. Dr. Nagy Istvánhoz is adott már be több dokumentációt, ő 

nem engedélyes tervet kér. Azok a tervek, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak, véleménye 

szerint megfelelnek a pályázatokhoz és a minisztériumi kérelmekhez is. Sőt bizonyítja azt is, 

hogy Jánossomorja több variációt megvizsgálva teszi le a voksát a Klafszky iskola mellett. 

Egyértelmű, hogy a terveket ki kell dolgozni, de azt csak a finanszírozási lehetőségek 

ismeretében lehet, amikor a források már tisztázottak. A 400 M Ft-os nagyságrend a 

legvalószínűbb. A három tervező által készített három tanulmányterv azért készült, hogy 

minél szélesebb aspektusból meg lehessen vizsgálni az ügyet. Azok a tervek még 

tornacsarnokot is tartalmaztak. Utána készültek azok a tanulmánytervek, amelyek a pénzügyi 

lehetőségek figyelembevételével, a műszaki tartalmat meghagyva a 21. század 

követelményeinek megfelelő iskola tervezésére vonatkoznak. A költségek így csökkentek, az 

önkormányzatnak kompromisszumokat kellett kötnie. A mostani előterjesztésben található 

variáció pedig azért született, – és a városvezetés felelős gondolkodását mutatja – hogy mi az 

a minimum, ami műszakilag szükséges és a mai kor követelményeinek megfelel. Jó az a 

gondolkodás, ami néhány képviselőben megfogalmazódott, miszerint 400 M Ft körüli az az 

összeg, ami optimálisan egy nyolc tantermes iskola létesítését teszi lehetővé. Ezen terv 

alapján már ki lehet dolgozni az engedélyezési terveket.  

 

Prátser Krisztián: Amik most itt elhangzottak, azok között van olyan, aminek örül, és van 

olyan is, ami aggasztja. Ha most szavaznak a Klafszkyról, tudja, hogy igenleges válasz 

születik, mivel több képviselő véleményét ismeri. Technikailag annyi történik azonban ezzel a 

döntéssel, hogy ugyanott vannak, ahol már voltak, amikor visszavonták azt a döntésüket, 

hogy a központi iskolába költöztetik a Klafszkys tanulókat. Ha pesszimista, akkor azt mondja, 

hogy egy helyben topog a képviselő-testület, ha optimista, akkor pedig azt, hogy alaposan 

körüljárták az ügyet. A szülők, a diákok és mindenki, akinek fontos az iskola, most 

felsóhajthat és hátradőlhet. Mi történik akkor, ha nem nyernek a TOP pályázaton és állami 

pénz sincs? Kicsit többre van szüksége az embereknek, minthogy kapnak egy bólintást. 

Szeptemberben kiderül, hogy nyertek-e a TOP pályázaton. Mi történik akkor, ha február 14-

én kelt levélre a minisztérium szeptemberig sem válaszol? A végletekig nem lehet várni. Azt 

nem lehet tudni, hogy mikor és milyen mértékben vonják el az iparűzési adót. Gondolkozik-e 

a képviselő-testület azon, hogy a jelenleg befolyó iparűzési adó többletből a Klafszkyra 

különítsen el összeget? Véleménye szerint ennek mindenképpen lenne értelme. A demográfiai 

adatokról is volt szó. Lehetne ösztönözni a péteri városrészen a gyereklétszám emelkedését 

telkek kialakításával. Molnár Képviselő Úr azt mondta, hogy mindenféle hitel felvételét 

elutasítja. Ezt korainak tartja, mivel még nem lehet tudni, hogy mekkora összegű hitelre van 

szükség. Többféle tervet láthattak, volt, ami nagyon nem szimpatikus, volt, ami tetszett, de 

mindegyikről az mondható el, hogy átgondolt terv. Ez a 280 M Ft-os terv viszont hirtelen jött. 

 

Lőrincz György: Prátser Krisztián által feltett kérdésekre talán szeptemberig kapnak választ. 

Szavazásra tette fel Winkler László módosító indítványának elfogadását, miszerint 400 M Ft-

os beruházáshoz készüljenek engedélyes tervek a Klafszky Katalin Tagiskola 

vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

készíttet engedélyezési terveket a Klafszky Katalin Tagiskola 400 M Ft-os fejlesztése 

vonatkozásában.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását, miszerint tárják fel a pályázati lehetőségeket és tegyenek 

meg mindent minisztériumi források megszerzése érdekében.  

 

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

hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

feltárja a pályázati lehetőségeket és mindent megtesz a minisztériumi források 

megszerzése érdekében. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel javaslatát, miszerint a Klafszky Katalin Tagiskola 

maradjon jelenlegi telephelyén, az integrációra vonatkozó terveket tovább ne vizsgálják.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Klafszky Katalin Tagiskola a jelenlegi telephelyén marad, az integrációra vonatkozó 

terveket tovább nem vizsgálják. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- Civil szervezetek 2015. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, 

beszámolóinak elfogadása (11. sz. melléklet) 
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Lőrincz György: 2015-ben összesen 19 civil szervezet részesült pályázati úton támogatásban 

az önkormányzat részéről, összesen 31.030.043,- Ft összegben. A civil szervezetek 

határidőben elszámoltak a támogatásról és az együttműködési szerződésben foglaltaknak 

megfelelően használták fel. A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

javaslatát. 

 

Molnár Gábor távozott, 8 fő képviselő van jelen. 

 

Luka János: A civil szervezetek elszámolását a bizottság elfogadásra javasolta.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a civil szervezetek 2015. év pályázati úton elnyert 

támogatásokról szóló elszámolás és beszámoló elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

  

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy civil szervezetek 2015. évi 

elszámolásait és beszámolóit az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Civil szervezetek 

Elszámolt önkormányzati  

támogatás 2015. év 

1. Jánossomorjai Sportegyesület 12.000.000,- Ft 

2. MOSON-SZÉL Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület 1.900.000,- Ft 

3. Jánossomorjai Fúvós Egyesület 500.000,- Ft  

4. Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány 300.000,- Ft 

5. „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 1.500.000,- Ft 

6. Jánossomorjai Kutyabarátok 2007. Egyesület 100.000,- Ft 

7. Jánossomorja Baseball Egyesület 2.200.000,- Ft  

8. Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 5.298.955,- Ft 

9. Örökség Kulturális Egyesület 1.000.000,- Ft 

10. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja 1.400.000,- Ft 

11. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 1.000.000,- Ft 

12. I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 500.000,- Ft 

13. Mosonmagyaróvár Város környéki Diáksport Bizottsága 30.000,- Ft 

14. Jánossomorja Baseball Egyesület 400.000,- Ft 

15. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja 309.000,- Ft 
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16.  Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 99.300,- Ft 

17. MOSON-SZÉL Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület 100.000,- Ft 

18. Jánossomorjai Fúvós Egyesület 100.000,- Ft  

19. Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány 100.000,- Ft 

20. Gála Horgász Egyesült 100.000,- Ft 

21. A 100 Éves Általános Iskoláért Alapítvány 100.000,- Ft 

22. Gondoskodás Alapítvány 100.000,- Ft  

23. Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 100.000,- Ft 

24. Örökség Kulturális Egyesület 100.000,- Ft 

25. F-06 Jánossomorja Postagalamb Egyesület 100.000,- Ft 

26. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 100.000,- Ft 

27. I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 100.000,- Ft 

28.  Jánossomorjai Fúvós Egyesület 48.260.- Ft 

29. Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör Egyesület 100.000,- Ft 

30. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 100.000,- Ft 

31. Gondoskodás Alapítvány 100.000,- Ft 

32. „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 99.695,- Ft 

33. Örökség Kulturális Egyesület 100.000,- Ft 

34. MOSON-SZÉL Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület 100.000,- Ft 

35 Örökség Kulturális Egyesület 100.000,- Ft 

36. „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 100.000,- Ft 

37. „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 100.000,- Ft 

38. „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 72.863,- Ft 

39. „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 100.000,- Ft 

40. „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 100.000,- Ft 

41. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja 98.970,- Ft 

42. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 73.000,- Ft 

 Összesen: 31.030.043,- Ft 

 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

- A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével – TOP 1.4.1.-15 kódszámú pályázat 

benyújtása (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Fenti kódszámú pályázatot 2016. május 23-ig lehet beadni. Az előkészítés 

terén ez ügyben már történtek lépések. A támogatható tevékenységek alapján Jánossomorján 

az Aranykapu Óvoda két tagóvodája, – a péteri és a somorjai – valamint a Kék Bagoly 

Bölcsőde lehet érintett ebben a pályázatban. Mindegyik fejlesztés az épületek felújítását, 

korszerűsítését, energetikai korszerűsítését is magában foglalja némi eszközbeszerzéssel. A 

két tagintézménynek és egy intézménynek a becsült felújítási költsége mintegy 80 M Ft. A 

pályázat 100 %-os támogatottságú, önrész nincs. A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, 

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

javaslatát. 

 

Molnár Gábor megérkezett, 9 fő képviselő van jelen. 

 

Luka János: Tekintettel arra, hogy a pályázat 100 %-os intenzitású, tehát nem kell saját forrás, 

a bizottság javasolta a pályázat benyújtását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a TOP 1.4.1.-15 kódszámú pályázat benyújtásának 

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

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

TOP 1.4.1.-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. 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: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. május 23. 
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10./ Napirendi pont 

 

 

- Pályázat benyújtása az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának 

méltó megünneplésére (13. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma létrehozott egy 1956-os 

Emlékbizottságot. Ez a bizottság írt ki több pályázatot. Az önkormányzat a Sinkovits Imre 

pályázaton kíván indulni, amely kulturális programok, események megvalósítását teszi 

lehetővé. Vissza nem térítendő, 100 %-os a támogatottság, előfinanszírozásban. Viszont a 

pályázatok elbírálásánál az önrész vállalása plusz pontot jelent. Ezért az éves költségvetésben 

a dologi kiadások között szerepelő 500 E Ft-ot, melyet a helyi rendezvények finanszírozására 

különítettek el, betennék önrészként a pályázatba, és ezért 10 pontot kapnának. A leírásban 

olvasható, hogy milyen programok valósulnának meg: vándor-fotókiállítás, ifjúsági 

programok, megemlékezések és egy közös záró rendezvény.  

Elmondta még, hogy a képviselő-testület korábbi döntése értelmében pályázatot írtak ki 

pályázati referens álláspályázatra. Örömmel értesítette a képviselő-testületet, hogy a referens 

kiválasztása megtörtént és ezt a pályázatot már ő írta. Név szerint Szilágyi Dánielről van szó. 

A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Luka János: A bizottság a pályázat benyújtását támogatta azzal az 500 E Ft-os önrésszel, ami 

javítja az esélyeket a pályázat elnyerése kapcsán.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet azzal, hogy az 

önkormányzat a Sinkovits Imre pályázatra pályázatot nyújtson be az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

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

pályázatot nyújt be a „Sinkovits Imre” pályázatra az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére. 

 

2. Döntött továbbá arról, hogy a pályázathoz 500 E Ft-os önrészt biztosít a 2016. évre 

elfogadott költségvetés alapján.  
 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 
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11./ Napirendi pont 

 

 

- Egyebek 

 

 

- Klafszky Katalin Tagiskola kérelme pavilon építésére (14. sz. melléklet) 
 

Lőrincz György: Fenti kérelemmel a civil pályázatok során már találkoztak. Akkor a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, majd a képviselő-testület 

álláspontja az volt, hogy ez a kérelem ne kerüljön a civil pályázatok közé, mivel az 

önkormányzat intézményének területén kívánják megvalósítani a pavilont. A napirendi pontot 

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

ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Luka János: Tekintettel arra, hogy a bizottság volt a kezdeményezője annak, hogy az iskolát 

érintő beruházást ne a civil pályázatokra szánt összegből támogassák, a bizottság javasolta a 

Klafszky Katalin Tagiskolában a pavilon építését 300 E Ft összegben.  

 

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 62/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

támogatja a Klafszky Katalin Tagiskola udvarán pavilon építését 300 E Ft összegben. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

- Az I. számú Általános Iskoláért Alapítvány kérelme (15. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Fenti kérelemnél szintén az volt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy a kérelem ne kerüljön a civil pályázatok közé, mivel az 

önkormányzat intézményének területén kívánják elhelyezni a kültéri bútorokat. A napirendi 

pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka 

Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Luka János: A bizottság javasolta a 800 E Ft biztosítását az I. számú Általános Iskoláért 

Alapítvány részére kültéri bútorok beszerzésére.  

 

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

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

támogatja az I. sz. Általános Iskoláért Alapítványt 800 E Ft-tal kültéri bútorok 

beszerzésére, melyek a központi iskola udvarán kerülnek elhelyezésre. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

- Bella Zsolt kérelme (16. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Tavaly szeptemberben már döntött a képviselő-testület arról, hogy Nikházi 

Árpáddal kössenek megbízási szerződést 2015. év vonatkozásában a labdarúgó 

sportfoglalkozásokért. Igazgató úr tájékoztatása szerint ez a tevékenység az idei évben is 

folytatódik, ezért kérése az, hogy az idei évben is kössön a képviselő-testület Nikházi 

Árpáddal megbízási szerződést. A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

 

Luka János: A pénzügyi csoport tájékoztatása szerint a megbízási díj 10 hónapra 713.470,- Ft 

lenne fenti feladatra. A bizottság javaslata az, hogy Nikházi Árpáddal kössenek megbízási 

szerződést a fenti összeg erejéig az általános tartalék terhére. 

 

Lipovits Máté: Miért nem került ez a kérelem benyújtásra a költségvetés tervezésekor? 

 

Bella Zsolt: Pályázatban mindig reménykednek, de nem került kiírásra. Azért nem nyújtotta 

be a költségvetés tervezésekor, mert a pályázati lehetőségre várt.  

 

Lipovits Máté: Megjegyezte, hogy ezt a kérést már korábban is be lehetett volna terjeszteni a 

képviselő-testület elé, ugyanis látható volt, hogy a KLIK nem fog fizetni Nikházi Árpád 

részére megbízási díjat.  

 

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 64/2016. (IV. 28.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Nikházi Árpád részére 2016. évben januártól júniusig, illetve szeptembertől 

decemberig megbízási díjat fizet ki összesen bruttó 713.470,- Ft összegben a Körzeti 

Általános Iskolában megtartott labdarúgó sportfoglalkoztatásokért. 
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 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal.  

 

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a 86-os út kamionforgalmának 

elterelésével kapcsolatos levelére megérkezett a válasz a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. 

A hír nem túl pozitív. Az öt éves fenntartási kötelezettség, ami egy Európai Uniós pályázatból 

megvalósult projektre vonatkozik, 2019 novemberében telik le. A választ el kell fogadni, de 

belenyugodni nem kell. Egy újabb levelet tervez, melyet közvetlenül az Európai Uniónak 

szeretne elküldeni. Ennyit még mindenképpen megér az ügy.  

 

Winkler László: A kamionforgalomból adódóan nagyon sok baleset történik és ekkor a 

mellékutakra terelik a forgalmat. Ezt nem szabad megengedni. A rendőröknek vagy az 

önkormányzat dolgozóinak ilyen esetben azonnal el kellene helyezni a mellékutcáknál a 

behajtani tilos táblát.  

 

Bella Sándor: Ezzel kapcsolatban csak azt tudja elmondani, hogy balesetek során a rendőrség 

végzi a forgalomelterelést, melyhez kérik a közterület-felügyelő segítségét. De az elterelést a 

rendőrség határozza meg.  

 

Lőrincz György: A rendőrségtől és a közútkezelőtől kérnek az eltereléssel kapcsolatban 

állásfoglalást. 

Szombaton 8 órakor kezdődik a TeSzedd! Országos Szemétgyűjtési Akció, amelyhez 

Jánossomorja is csatlakozott. Kérte, hogy akinek ideje van, vegyen részt a szemétgyűjtésben. 

Május 1-jei programmal kapcsolatban szintén kérte a képviselő-testület tagjainak 

megjelenését. 

Több fórumon már hirdetik a lomtalanítási akciót, amely a tavalyihoz hasonlóan kerül 

megrendezésre, a Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a Rekultív Kft. és a 

VÜMESZ szervezésében.  

Május 27. napján kerül megrendezésre a városi pedagógus nap. Kérte a képviselő-testület 

tagjait, hogy vegyenek részt az ünnepségen.  

A következő képviselő-testületi ülés május 25-én lesz, közvetlenül utána pedig 

közmeghallgatást tart. Emiatt egy órával korábban kezdődik a képviselő-testületi ülés. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: Május 20-án 17 órakor a Balassi Bálint Művelődési Házban 

újraélesztés és sürgősségi betegellátás ügyben Zolnai Szabolcs vezető mentőtiszt fog előadást 

tartani, melyre szeretettel várta a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Ez lesz az első 

epizódja az egészségnevelő programnak. Havonta egy epizód lesz, melyről tájékoztatni fogja 

a képviselő-testületet.  

 

Lipovits Máté: Többen megkeresték a temetőkbe kihelyezett mobil WC-kel kapcsolatban, 

melyet megköszönt a lakosság, de jelezték, hogy elég nehezen lehet megtalálni ezeket a WC-

ket. Táblákkal kellene jelezni, hogy merre találhatók.  

 

Lőrincz György: Már kihelyezésre kerültek a táblák. 

 

Lipovits Máté: A jánosi temetőben a kápolna és a ravatalozó közötti részen található egy elég 

nagy gödör. Kérték a lakosok, hogy ezt a gödröt töltsék fel, mert nehéz a közlekedés. 
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Lőrincz György: Ennek utánanéznek és a városüzemeltetés dolgozói feltöltik a gödröt.  

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

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György       dr. Péntek Tímea 

   polgármester                           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


