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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2016. május 25-én (szerdán) 15 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, 6 fő képviselő jelen van (Luka János 

és Winkler László nem vesznek részt a képviselő-testületi ülésen, dr. Mihályi Zsuzsanna 

jelezte, hogy később érkezik), 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, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Az 1/2016. (II. 17.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről – módosítása 

 

 2./ Az Anubisz Temetkezési Kft. beszámolója 

 

3./ A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának 

beszámolója 

 

4./ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ és a gyámügyi igazgatás 

munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 

 

5./A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója 

 

6./ Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulásokban végzett 

tevékenységről 

 

7./ A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

 

 8./ Bentlakásos intézmények igénybevétele – Idősek Otthonai 

 

 9./ 2016. évi útfelújítási javaslat 

 

10./ A településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak elfogadása 

 

11./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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12./ Egyebek 

 

13./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalása 

ellen benyújtott kifogás elbírálása (zárt ülés) 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Az 1/2016. (II. 17.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről – módosítása (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Törvényi kötelezettség, hogy az év közben jelentkező előirányzat 

változásokat a költségvetésben is át kell vezetni. A jelenlegi rendelet is olyan módosításokat 

tartalmaz, amelyeket a képviselő-testület korábban már megszavazott. Főbb tételek: uszoda 

felújítására 35 M Ft-ot különítettek el, Klafszky Katalin Tagiskola udvari pavilonjára és a 

központi iskola udvari bútorai összesen 1,1 M Ft-ot, valamint a képviselő-testületi ülések élő 

közvetítésére 2 M Ft-ot szavazott meg korábban a képviselő-testület. A napirendi pontot 

megtárgyalták az állandó bizottságok. Luka Úr távollétében Dr. Kurunczi Károlyt kérte meg, 

hogy ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét.  

 

Dr. Kurunczi Károly: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta 

azt. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén megtárgyalta a napirendi pontot és 

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 

 

Lipovits Máté: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a napirendi pontot módosítás nélkül 

elfogadásra javasolta. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet az 1/2016. (II. 17.) rendelet 

módosításával. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 7/2016. (VI. 6.) 

rendeletét, mely az 1/2016. (II. 17.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről – módosításáról szól a 4. sz. melléklet szerint. 
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2./ Napirendi pont  

 

 

- Az Anubisz Temetkezési Kft. beszámolója (5. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Szintén törvényi kötelezettség, hogy a közszolgáltatók beszámolnak a 

képviselő-testületnek a településen végzett tevékenységükről. Így került sor most az Anubisz 

Temetkezési Kft. beszámolójára. Köszöntötte Buch Sándornét, a kft. vezetőjét, aki 

személyesen is megjelent az ülésen. Ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a 

bizottság véleményét. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A bizottság hosszan ecsetelve, többféle aspektusból megvizsgálva 

tárgyalta a kft. Jánossomorján végzett munkáját, a beszámolót elfogadásra javasolta. 

Polgármester Úr, illetve a képviselő-testület az egyik neuralgikus kérdést, az illemhelyek 

kérdését is megoldotta, illetve elkészült az urnafal is. A pénzügyi lehetőségekhez képest a 

képviselő-testület mindent megtesz a temetők rendben tartása érdekében.  

 

Lipovits Máté: Sok esetben a helyi lakosok megkeresik azzal, hogy hatalmas a gaz a 

temetőkben és nincsenek rendben tartva a temetők. Nem a sírhelyekre gondolt, hiszen azokat 

a családok gondozzák, hanem az utak mentén és a félreeső helyeken. Kérte a kft. vezetőjét, 

hogy erre jobban figyeljenek.  

 

Lőrincz György: Lehetséges-e az elektronikus temetői nyilvántartás? Van-e már ilyen, 

tervezi-e a kft, hogy készít ilyen nyilvántartást? 

 

Prátser Krisztián: Korábban a temetők összképe inkább fás volt. Tervezi-e a kft. a fásítást? 

 

Buch Sándorné: Üdvözölte Polgármester Urat és a képviselő-testület tagjait. 2012-ben volt 

utoljára képviselő-testületi ülésen. Akkor hasonló kérdések merültek fel. A temetők képének 

kialakításában megpróbál a kft. minden tőle telhetőt elvégezni, illetve a temetőgondnokokkal 

elvégeztetni. Elég gyakran jár ki a temetőkbe ellenőrizni. Polgármester Úrnál is járt 

nemrégiben, amikor megbeszélték az elmúlt időszakban végzett munkákat, illetve a jövőre 

vonatkozó terveket. Mindhárom temető egyre szebb, gondozottabb, városiasabb, 

köszönhetően az előző polgármesternek is, aki szívén viselte a temetők sorsát. Sírhely 

megváltásra egyeztetés után kerülhet sor. A nyilvántartást a törvényeknek megfelelően kell 

vezetni. A temetői könyv nyilvántartása nem lehet elektronikus. Mosonmagyaróvár a régi 

temető térkép adatait számítógépes rendszerbe felvitte, mely bárhonnan elérthető adat. Ez elég 

nagy feladat, mivel a sírköveken nem szerepel minden adat. Az eltemetettek adatait a 

halottvizsgálati bizonyítványok és a régi sírhelymegváltási papírok alapján próbálják pótolni. 

A feladatokat a temetőkezelési szerződésben foglaltak szerint végzi el a kft. A temetők 

tulajdonosa az önkormányzat, így azt, hogy milyen fásítást végeznek, az önkormányzat 

határozza meg, ez nem az Anubisz Kft. feladata, illetve hatásköre. A balesetveszély elkerülése 

végett kerültek kivágásra a temetőkben a fák. Az önkormányzat a kft. véleményét kikérve 

végzi el a fásítást a jövőben. A temetőgondnokok naplót vezetnek arról, hogy a temetőkben 

milyen munkálatokat végeznek. Az idei évben már harmadik alkalommal nyírták le a füvet a 

temetőkben. Igyekeznek figyelmet fordítani arra, hogy a feladatok időben el legyenek 

végezve. Ez alatt érti a tavaszi és őszi nagytakarítást. Mindhárom temetőben hatalmas a 

szemét mennyisége, ami hetente összegyűlik.  
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Győr-Moson-Sopron megyében 1995-ben jött létre a Jószív Önsegélyező Pénztár. 

Előfordulnak olyan esetek, hogy a hozzátartozók nem tudják a temetéseket kifizetni. Ez a 

pénztár ehhez ad segítséget. Saját maga temetéséről gondoskodhat mindenki. 1.000,- Ft-tal 

bárki tag lehet. Ezzel kapcsolatban szívesen tart tájékoztatót a lakosságnak.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Anubisz Temetkezési Kft. beszámolójának 

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Anubisz Temetkezési 

Kft. beszámolóját elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal.  

 

Lőrincz György: Megköszönte Buch Sándornénak a beszámolót és az ülésen való részvételt, 

további jó munkát kívánt. 

 

Buch Sándorné távozott a teremből.  

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Igazgatóságának beszámolója (6. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Kovács Gábor megyei igazgató részt vett volna a képviselő-testületi ülésen, 

de a jövő évi projektekről egy minisztériumi egyeztetésen kell részt vennie a képviselő-

testületi ülés időpontjában. A beszámolót azonban írásban elküldte, melyet a képviselők 

áttanulmányozhattak. A beszámolóból kiolvasható, hogy Jánossomorja területén több állami 

tulajdonú, illetve fenntartású út is áthalad. A 86-os út Mosonmagyaróvár és Csorna közti 

átmenő szakasza, a 8507-es út Jánossomorja és az országhatár között, 8508-as út, ami 

Várbalogra vezet, 85107-es Hanságfalva felé vezető út, illetve a vasútállomáshoz vezető út 

mind állami tulajdon. Ezekről szól a beszámoló. A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a 

bizottság véleményét.  

 

Dr. Kurunczi Károly: Ez az a napirendi pont, amin nagyon sokat lehetne vitatkozni. A 8507-

es út utolsó szakaszának felújítása a mai napig nem történt meg. Megjegyezte, hogy az 

önkormányzat ezen útszakasz felújításának 90 %-át elvégezte. A bizottság a beszámolót 

elfogadta, de az említett útszakasz felújítása nem tűr halasztást.  

 

Nemes Csaba: Már többször kérte, hogy jelezzék a közútkezelő felé, a 8507-es út mellett az 

útpadkát rendezni kellene. A beszámolóban az olvasható, hogy a padka 2015-ben elkészült, 

további padkarendezés nem várható az idei évben. Szeretné, ha a közútkezelő ezt a döntését 
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felülvizsgálná, ugyanis a padkák egyre mélyebbek, balesetveszélyesek, különösen a kocsi 

beállóknál. Úgy gondolta, hogy a közútkezelőhöz tartozik a 86-os úton kialakított 

villanyrendőr. Kérése az, hogy vizsgálja felül a közútkezelő ennek a berendezésnek a 

működését, mert a váltás az áthaladásnál összehangolatlan. Amint az áthaladási szándékot 

jelzik a gyerekek, a lámpa egyszerre zöldre vált, de így az autósoknak kevés az idejük arra, 

hogy megálljanak.  

 

Lőrincz György: A kérdéseket, kéréseket eljuttatják a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez, akik 

remélhetőleg írásban válaszolnak a felvetésekre.  

 

Lipovits Máté: Kérdése, hogy a 86-os út mellett, a szemétlerakónál található kamionparkoló 

megszüntetése érdekében történt-e előrelépés. Ez ugyanis az illegális szemétlerakók 

közkedvelt helye.  

 

Lőrincz György: Egy korábbi személyes találkozó alkalmával jelezte ezt a közútkezelő 

képviselőjének. Akkor azt a választ kapta, hogy kamerát fognak felszerelni, mert ez máshol 

bevált. Ha mégsem, akkor megszüntetik a pihenőt.  

Szavazásra tette fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 

beszámolójának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága beszámolóját elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal.  

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ és a gyámügyi igazgatás 

munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása (7. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Köszöntötte Gősi Barbarát, aki a központot képviseli. Minden év május 31. 

napjáig kell a fenti szolgáltatóknak a beszámolót készíteniük. A napirendi pontot 

megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Kérte Lipovist Mátét, ismertesse a 

bizottság véleményét. 

 

Lipovits Máté: A bizottság amellett, hogy megköszönte Csendes Viktória, Gősi Barbara és 

Dudás Józsefné áldozatos munkáját, elfogadásra javasolta a beszámolót.  

 

Lőrincz György: A beszámolóból kitűnik, hogy a feladatok száma nem csökken, inkább 

növekszik. Megköszönte minden kollégának a lelkiismeretes és áldozatkész munkát. 
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Szavazásra tette fel a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ és a gyámügyi 

igazgatás beszámolójának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgáltató Központ és a gyámügyi igazgatás beszámolóját elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal.  

 

Lőrincz György: Megköszönte Gősi Barbarának a részvételt és további jó munkát kívánt. 

 

Gősi Barbara távozott a teremből. 

 

 

5./ Napirendi pont 

 

 

- A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója (8. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata 2001-ben hozta létre az 

alapítványt, mely 100 %-ban önkormányzati tulajdonú. Az alapítvány szerteágazó kulturális, 

közművelődési tevékenységet folytat öttagú kuratórium vezetésével, többet között az 

alapítvány működteti a Jánossomorja Televíziót. A napirendi pont keretében az alapítvány 

2015. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóját, valamint közhasznúsági és könyvvizsgálói 

jelentését tárgyalják meg. A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság 

véleményét.  

 

Dr. Kurunczi Károly: A közalapítvány beszámolóját a bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolta. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 

beszámolójának elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorja 

Kultúrájáért Közalapítvány beszámolóját elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal.  
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6./ Napirendi pont 

 

 

- Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulásokban végzett 

tevékenységről (9. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az Mötv. írja elő, hogy az önkormányzati társulások működéséről évente 

egy alkalommal be kell számolni a képviselő-testületnek. Jánossomorja három társulásnak, a 

Mosonmagyaróvári Térségi Társulásnak, a Mosonmagyaróvár Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak és a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 

Intézményfenntartó Társulásnak a tagja. Ez utóbbi társulás Jánossomorja, Újrónafő és 

Várbalog települések óvodai ellátását működteti. A Mosonmagyaróvári Térségi Társulás a 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgáltató Központ szolgáltatásait biztosítja. A hulladékgazdálkodási társulás a 

mosonmagyaróvári, csornai és fertőszentmiklósi régió 71 településén végez 

hulladékgazdálkodási feladatokat. A regionális hulladéklerakó pedig Jánossomorja határában 

működik. Egy Európai Uniós pályázat segítségével korszerű hulladékgazdálkodási rendszer 

épült ki, ennek keretében a településen szelektív hulladékgyűjtő szigetek alakultak ki, 

hulladékudvar létesült, bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a házi 

komposztálás.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás beszámolójának 

elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 

Térségi Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett 2015. évi 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás beszámolójának elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvár 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről és a 

Társulási Tanácsban végzett 2015. évi tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

beszámolójának elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorjai 

Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban 

végzett 2015. évi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester  

 

Határidő: azonnal. 

 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

(10. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: A napirendi pont arról szól, hogy Dunasziget Község Önkormányzata 2016. 

április 26-i ülésén az 53/2016. (IV.26.) határozatával úgy döntött, hogy 2017. január 1. 

napjától igénybe kívánja venni a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító: 

„Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.); Idősek Otthona (9200 

Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.); Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni 

u. 65.) intézmények szolgáltatásait. Ehhez szükséges, hogy valamennyi a társulásban 

résztvevő tagtelepülés képviselő-testülete minősített többséggel hozzanak határozatot a 

csatlakozás elfogadásáról. Véleménye szerint Dunasziget csatlakozási szándéka támogatandó.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása kiegészüljön Dunasziget 

Község csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását 

biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.); 
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Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.); Idősek Gondozóháza (9200 

Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás 

elnökét tájékoztassa és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

  

Határidő: 2016. június 5. 

 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- Bentlakásos intézmények igénybevétele – Idősek Otthonai (11. sz. melléklet) 

 

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

 

Lőrincz György: Jánossomorja Város Önkormányzata már korábban is igénybe vette az 

előterjesztésben foglalt szolgáltatásokat, de sajnos visszaélések történtek és akkor kilépett a 

szolgáltatásból. Azóta változott az igénybevétel módja. Mosonmagyaróvár Város Képviselő-

testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelete alapján az önköltség és a központi támogatás különbözete a 

javasolt intézményi térítési díj. Így azon ellátottak után, akik képesek-, vagy vállalják az 

intézményi térítési díj megfizetését, az önkormányzatnak nincs fizetési kötelezettsége, 

szemben az eddigi gyakorlattal, amikor is minden esetben fizetési kötelezettség terhelte a 

települést, függetlenül az ellátott jövedelmi-vagyoni helyzetétől. A Társulási Tanács 

elfogadta, hogy a Idősek Otthonai és Idősek Gondozóháza szolgáltatás igénybevételéhez 

szükséges - ellátást igénybe vevő által benyújtandó - kérelem, kiegészüljön az ellátott 

lakóhelye (tartózkodási helye) önkormányzatának nyilatkozatával. Ennek célja, hogy egyrészt 

az átjelentkezésekkel való visszaélések megszűnjenek, melyek jogtalan fizetési 

kötelezettséget róttak a szolgáltatáshoz csatlakozott településekre, másrészt az önkormányzat 

– jogosan elvárt - látókörébe kerüljön az ellátott, aki után esetlegesen fizetési kötelezettsége 

keletkezik. Jelezni kell azt, hogy fontosak az idősek, az önkormányzat figyel rájuk. A 

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

valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Elsőként Dr. Kurunczi Károlyt kérte, 

ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A 2012 előtti időszakban voltak olyan évek, amikor az 

önkormányzatnak több milliós fizetési kötelezettsége keletkezett. A Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta 

a képviselő-testületnek.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyöntetűen támogatásra 

javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. 

január 1. napjától igénybe kívánja venni a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által 

fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek 

szakosított ellátását biztosító: 

„Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.);  

Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.);  

Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.)  

intézmények szolgáltatásait. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 

Tanácsának elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

  

Határidő: 2016. június 30. 

 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

- 2016. évi útfelújítási javaslat (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A 2016. évi költségvetésben 15 M Ft-os keretet határozott meg a képviselő-

testület utak felújítására. Ezen kívül 10 M Ft-ot különített el a kavicsos utakra és a kátyúzásra. 

Az útfelújításra vonatkozóan kell dönteni a 15 M Ft-os keret felhasználásáról. Az előkészítés 

és megvalósítás érdekében a városüzemeltetési szervezet készített egy felmérést, ami 

Jánossomorja összes utcájára kiterjedt. Az előterjesztésből kiderül, hogy jó néhány utca szorul 

felújításra. Amelyik a leginkább rászorul, az a Klafszky Katalin utca. Ha a képviselő-testület 

gyorsabban és több utcát szeretne felújítani, akkor nagyobb összeget kellene elkülöníteni a 

jövő évben erre a célra. Jelenleg a keretösszeg egy utcára elegendő. A napirendi pontot 

megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, kérte Dr. 

Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A bizottság javasolta a Klafszky Katalin utca felújítását.  

 

Bella Zsolt: Polgármester Úr úgy fogalmazott, hogy a Klafszky Katalin utca a legrászorultabb 

a felújításra. Ezzel a kijelentéssel vitatkozna, mert sajnos nagyon sok olyan utca van, amit fel 

kellene újítani, pl.: Kiss utca, Tó utca, Felsőlókert utca temető felőli része. A Klafszky Katalin 

utcában van a legtöbb lakóház, ezért meg fogja szavazni az utca felújítását. Azzal ő is 

egyetértett, hogy a jövőben nagyobb összeget kell az utak felújítására fordítani.  

 

Lőrincz György: A tavalyi évben volt egy belügyminisztériumi pályázati lehetőség, 

viszonylag alacsony kerettel. 2500 pályázó közül 200 nyert. Idén is hasonló a helyzet. Előnyt 



11 
 

élveznek a hátrányos helyzetű települések. Ígéret van arra, hogy a jövő évben ezt a keretet az 

állam megemeli.  

 

Nemes Csaba: Kérése, hogy ha a Klafszky Katalin utcát felújítják, akkor az már 

padkazárással, kocsi beállókkal történjen meg. Tudja, hogy ez plusz költséget jelent, de a 

padkazárás több évvel meghosszabbítja az út életét.  

 

Lőrincz György: Félő, hogy a padkazárás és a kocsi beállók elkészítése nem fér bele a 15 M 

Ft-os keretbe.  

 

Bella Sándor: Abban az esetben, ha süllyesztett szegéllyel szeretnék elkészíteni az utat, akkor 

a 15 M Ft-os keretösszeget ki kell egészíteni. Ebben az esetben meg kell terveztetni és 

engedélyeztetni az útépítést. Ez már ugyanis műszaki többletet jelent, ezért szükséges az 

engedélyeztetés.  

 

Nemes Csaba: Véleménye szerint, ha valamit felújítanak, akkor annak az élettartamát tolják ki 

a lehető leghosszabb ideig. A jövőben csak így történjen meg az útfelújítás.  

 

Bella Sándor: Konkrétan a Klafszky Katalin utcával kapcsolatban felvetette azt, hogy az 

utcában lakó mezőgazdasági vállalkozók hozzájárulhatnának a szegély költségeihez, hiszen az 

út tönkremenetelében az ő gépeik jelentős szerepet játszanak.  

 

Lipovits Máté: Kérdése, hogy több helyről szoktak-e árajánlatot kérni. Illetve véleménye 

szerint ne mondjon le az önkormányzat annak lehetőségéről, hogy az idei évben még egy 

utcát felújítson, mivel az előterjesztésből látható, hogy mennyi olyan utca van, ami felújításra 

szorul. Arról sem szabad lemondani, hogy kavicsos, vagy murvával ellátott utakat 

portalanítsanak, illetve aszfaltos réteggel lássanak el. A Klafszky Katalin utca véleménye 

szerint nem a legrosszabb és már fel is újították. Az Arany János utcát a rendszerváltás óta 

nem újították fel, Malom utca zsákutca része szinte járhatatlan, olyan rossz az út. Ősszel át 

kell tekinteni a pénzmaradványt, és ha az időjárás engedi, lehet végezni útfelújítást. Minél 

előbb fel kell újítani az előterjesztésben található rossz útszakaszokat.  

 

Lőrincz György: Az útfelújítás összege kötelezővé teszi három árajánlat bekérését. A 

költségvetés féléves adatai után valóban dönthetnek arról, hogy végeznek-e még útfelújítást 

az idei évben.  

 

Prátser Krisztián: A 15 M Ft-os keretből 13,8 M Ft a Klafszky Katalin utcára megy. A 

fennmaradó összeg elég-e a többi utca kátyúzására? A kátyúzás mennyire tartós megoldás? 

 

Lőrincz György: A kátyúzásra külön keretösszeg került elkülönítésre, tehát a kátyúzás nem 

ebből a keretből történik.  

 

Bella Sándor: Bruttó 10 M Ft-os keretösszeget különített el a képviselő-testület kátyúzásra, 

kavicsozásra, gréderezésre, valamint a külterületi utak kavicsozására. Kivitelező céggel 

közösen végzett az önkormányzat egy felmérést a város összes utcája vonatkozásában a 

kátyúzás kapcsán. Azokat a szakaszokat is figyelembe vették, ahol már hálós berepedezés 

tapasztalható. Itt előbb-utóbb kátyú keletkezik. Ennek a bekerülési összege 10 M Ft volt. A 

legsürgősebben elvégzendő kátyúzási munkák már folynak a városban. A kátyúzás aszfaltos 

utcákra való. Jánossomorján az utcák jelentős része nem aszfaltos, hanem felületi zárással 

ellátott. A felületi zárás nagyon hamar kilyukad, és rosszabb állapot keletkezik, mint egy 
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kavicsos utcánál, hiszen itt a gödrök mélyebbek és élesebbek. A kátyúzást muszáj 

megcsinálni, a gödröket nem lehet úgy hagyni, ahogy most vannak. Az Arany János utcában 

az évek alatt elvégzett kátyúzás miatt folt hátán folt van. A Klafszky Katalin utcában a 

kátyúzásra 1 M Ft-ot kellett volna fizetni.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy Jánossomorján 45 km belterületi út van. A hatszor nagyobb 

Mosonmagyaróváron 100 km. Jánossomorja úthálózata nagy, így az utak felújítása is nagy 

összeget jelent. Örült annak, hogy a képviselő-testület tagjai a felújításra szánt keretösszeget a 

jövő évben meg kívánják emelni.  

Szavazásra tette fel a Klafszky Katalin utca felújításának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy a 

2016. évi költségvetésben meghatározott útfelújítási keretösszegből a Klafszky Katalin 

utca felújítását valósítja meg.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- A településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak elfogadása (13. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: 2016 januárjában kezdődött el az a munka, ami a településfejlesztési 

koncepció és az integrált településfejlesztési stratégiát célzó folyamat volt. Ez röviden 

megfogalmazva a jövőkép megalkotása és a fejlesztési irányok meghatározása. Alapvetően a 

széles közvélemény bevonásával folyt a munka. Megalakult a stratégiai munkacsoport, 

kérdőíveket készítettek, nyitott fórumokat rendeztek a témában. Ezen munkák elvégzésének 

az első eredménye a megalapozó vizsgálat és a koncepció vitaanyaga. A képviselő-testületnek 

döntenie kell a koncepció kiválasztott fejlesztési irányairól és a megalapozó vizsgálatról. A 

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

Kérte Dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Dr. Kurunczi Károly: A bizottság hosszan és részletesen megtárgyalta a napirendi pontot. A 

bizottság nevében megköszönte az alapos munka elvégzését. A bizottság kérte a „Három falu 

– egy város” szlogen megváltoztatását. Az új szlogennek a három településrész egységét kell 

visszaadnia. Az új szlogen megalkotását szakemberekre bízná a bizottság. A rekreációs 

tevékenységek elvégzéséhez szükséges területek kijelölése is legyen belefoglalva a fejlesztési 

irányok meghatározásába. Az időskorúak ellátásával is kell foglalkozni, továbbá a magasabb 

szakképzettséget igénylő munkahelyeket kell preferálni. A bizottság ezekkel a 

kiegészítésekkel elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 
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Lőrincz György: Elmondta még, hogy a vitaanyag és a megalapozó vizsgálat a város 

honlapján megtekinthető.  

 

Bella Sándor: Elmondta, hogy ez az anyag egy vitaanyag. A fejlesztési fő irányokat kell 

elfogadni. A határozati javaslat elfogadása nem azt jelenti, hogy ez a végleges koncepció. A 

végleges koncepciót szeptember elején szeretnék a képviselő-testület elé terjeszteni 

elfogadásra az ITS-sel együtt. Az anyagot jóváhagyásra meg kell küldeni az államigazgatási 

szerveknek és a helyi rendeletben meghatározott civil szervezeteknek, intézményeknek. Az 

írásban visszaérkezett véleményeket, javaslatokat meg kell tárgyalni, beépíteni, ha pedig nem 

került beépítésre, akkor meg kell indokolni, hogy miért nem. Így készül el a végleges anyag, 

ez kerül szeptemberben a képviselő-testület elé.  

 

Lipovits Máté: Olvasta az anyagban, hogy telkek kialakítása is szükségszerűvé válna. 

Fontosnak tartotta, hogy Mosonszentpéteren alakítsanak ki telkeket, hiszen ez a Klafszky 

Katalin Tagiskola számára is fontos lehet. 

 

Lőrincz György: Megkezdődött mindhárom városrészen, illetve Hanságligeten azon területek 

felmérése, ahol telkeket lehet kialakítani.  

Szavazásra tette fel az előterjesztés Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslataival történő elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelően – az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében található megalapozó vizsgálatot a tervezés alapjául elfogadja, a 2. sz. 

mellékletben szereplő településfejlesztési koncepció vitaanyagában meghatározott 

fejlesztési irányokkal egyetért, illetve a következőkkel javasolta kiegészíteni azt: 

1. „Három falu – egy város” szlogen megváltoztatása, mely a település egységét jelzi. 

2. Rekreációs tevékenységek elvégzéséhez szükséges területek kijelölése 

3. Időskorúak ellátásának kérdése 

4. Magasabb szakképzettséget igénylő munkahelyek teremtése 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

11./ Napirendi pont 

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14. sz. melléklet) 

 

 

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

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

12./ Napirendi pont 

 

 

- Egyebek 

 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal javaslata (15. sz. melléklet) 
 

Lőrincz György: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az önkormányzat 

működésével kapcsolatban az Mötv. 133. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

javasolja önkormányzatnak, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítson a Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jogszabályban foglalt 

határidőn belüli felülvizsgálatára. Az önkormányzat 2016. február 17-én tárgyalta és fogadta 

el az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, jogszabály január 31-ei határidőt ír elő.  

 

Lipovits Máté távozott a teremből, 6 fő képviselő van jelen. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2016. (V. 25.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

GYB-04/852-1/2016. iktatószámú javaslatban foglaltak betartására nagyobb figyelmet 

fog fordítani a jövőben. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

- Elévült követelések törlése 
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Lőrincz György: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság hatásköre az 

elévült követelések törlése. A bizottság elnökének kérése az volt, hogy a képviselő-testülettel 

is ismertessék a követelések törlését. 

 

Dr. Péntek Tímea: Vannak olyan követelések a könyvekben, amelyek már 10-15 évvel ezelőtt 

elévültek. A bizottság valamennyi tételt megvizsgálta és javasolta ezek törlését. Behajtani 

ezeket a tételeket már nem lehet. A törlés határideje június 30. Addig a pénzügyi osztály 

törölni fogja az elévült követeléseket a könyvekből.  

 

Lőrincz György: Megkérdezte, kinek van döntést igénylő ügye, illetve közérdekű bejelentése. 

 

Lipovits Máté: A nagy felháborodást kiváltott, E-ON által végzett gallyazással kapcsolatban 

kérdezte, hogy a VÜMESZ-től részt vett-e valaki a munka ellenőrzésében? Az E-ON 

finomabban kezelhette volna a munkálatokat.  

 

Lőrincz György: Ezzel kapcsolatban készült egy tájékoztató, ami a város honlapján olvasható. 

Megkérte Bella Sándort, hogy röviden foglalja össze a lényegét a tájékoztatónak. 

 

Bella Sándor: Amikor a szolgáltató felmérte, hogy hol kell gallyazási munkákat végezni, 

akkor a VÜMESZ részéről is ott volt egy szakember. Arra sajnos nincs elég kapacitása a 

VÜMESZ-nek, hogy minden munkavégzési fázisban részt vegyen. A szolgáltatónak van 

törvényi kötelezettsége, de a lakosságnak és az önkormányzatnak is. Rendelet írja elő azt, 

hogy elektromos vezetékeknél milyen védőtávolságokat kell betartani, illetve helyi rendelet 

van arra vonatkozóan, hogy a növény telepítést, fa ültetést kizárólag jegyzői engedéllyel lehet 

végezni közterületen. Meg kell vizsgálni, hogy az adott helyen milyen közművek találhatók, 

ennek függvényében lehet elvégezni a fa ültetést. Légvezetékek alá olyan fákat lehet ültetni, 

ami maximum 4 méterig nő kifejlett állapotában. Jánossomorján sok helyen az 

áramkimaradást is az okozta, hogy a magas fák hozzáértek a vezetékekhez. A szolgáltató 

ezzel a csonkítással a jogszabályi kötelezettségének tett eleget. Fel kell mérni azokat a fákat, 

amelyek ilyen állapotban nem kell, hogy megmaradjanak. Azokat ki kell vágni, helyükre 

pedig olyan fákat kell telepíteni, ami a fenti kritériumoknak megfelel. 

 

Nemes Csaba távozott a teremből, 6 fő képviselő van jelen. 

 

Lőrincz György: Az időpont, amikor a gallyazást végezték, nem volt szerencsés, mert már a 

lombok megjelentek. Talán korábban kellett volna elvégezni a munkálatokat, de valószínűleg 

a szolgáltató csak ebben az időpontban tudta a feladatot elvégezni. 

A TeSzedd! hulladékgyűjtési akcióban résztvevő 220 főnek köszönetet mondott a részvételért. 

Összesen 110 zsák szemét gyűlt össze.  

Május 1-jén zajlott a városi majális. Köszönetét fejezte ki azoknak a szervezeteknek, 

magánembereknek, intézményeknek, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres 

lebonyolításához.  

Május 6-7-én zajlott a gyűjtőpontos konténeres lomtalanítás. 656 m3 szemét gyűlt össze. A 

Hulladékgazdálkodási Kft, a Rekultív Kft., a városüzemeltetési szervezet, az önkéntes 

tűzoltók és a polgárőrök vettek rész, illetve segítettek a munkában. Megköszönte mindenki 

munkáját. Felhívta a figyelmet a hulladékudvar nyitva tartására. A hét három napján 

ingyenesen lehet kiszállítani lomot bizonyos mennyiségig.  

A képviselő-testületi anyaghoz mellékelte Lázár János levelét az uszoda felújítása kapcsán. 

Azóta az EMMI levelét is megkapták. A két levél arról szól, hogy a problémát jogosnak 
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ítélték meg a minisztériumok és segíteni szeretnének. Egy anyag összeállítását kérték az 

önkormányzattól. Ezt Bella Sándor és munkatársai összeállítják. 

Felhívta a képviselők figyelmét, hogy június 30-ig van lehetőség díszpolgári és tiszteletbeli 

polgár cím jelölésre, illetve az emlékplakettre jelölésre is. A jelölésre írásban van lehetőség, 

indoklással. A következő képviselő-testületi ülés ezért június 30-án, csütörtökön lesz.  

Elmondta még, hogy egy napirendi pontot meg kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. Ezen 

napirendi pont megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, tekintettel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének a) pontjára. A 

zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Megkérte a vendégeket, hogy távozzanak az 

ülésteremből. 

 

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

 

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

befejezte. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Lőrincz György        Dr. Péntek Tímea 

  polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


