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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2016. június 23-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: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 6 fő képviselő jelen van (Dr. Kurunczi 

Károly jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen, Molnár Zoltánné 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, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

 

2./ KÖH 2015. évi elszámolás 

 

3./ A Build Contract Bt. egyezségi ajánlata 

 

4./ „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 kódszámú 

pályázat benyújtása 

 

5./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

 

6./ A Kék Bagoly Bölcsőde szakmai programjának és házirendjének módosítása 

 

7./ A Sipőcz István utca meghosszabbítása 

 

8./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

9./ Egyebek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 
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Lőrincz György: Mielőtt a napirendi pontok tárgyalására tért volna, a képviselő-testület 

tagjainak és a Jánossomorja Televízió nézőinek bemutatta Szilágyi Dánielt, aki június 1-jétől 

az önkormányzat pályázati referense. Szilágyi Dániel eredeti végzettségét tekintve etnográfus-

muzeológus. A pályázatírói szakmát a Szigetköz – Mosoni Sík LEADER Egyesület 

munkaszervezeténél, és a lébényi IKSZT vezetőjeként sajátította el. Egy pályázatot egy helyi 

civil szervezet már nyert is Szilágyi Dániel közreműködésével.  

 

Szilágyi Dániel: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait és szeretettel köszöntötte a 

televízió nézőit. Próbál teljes erőbedobással dolgozni az önkormányzat és a civil szervezetek 

megelégedésére. 

 

Lőrincz György: Jó munkát kívánt Szilágyi Dánielnek. 

 

Szilágyi Dániel távozott a teremből. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Közbeszerzési szabályzat elfogadása (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi pont előterjesztője dr. Péntek Tímea: Megjegyezte, hogy a legtöbb 

napirendi pontot Jegyző Asszony állítja össze és az üléseken azért nem szólal fel, mert az 

előterjesztéseket írásban készíti elő és a törvényességért felel, hiszen elsősorban ez a feladata.  

A Közbeszerzési Szabályzat egy kötelező dokumentum az önkormányzatok tekintetében. A 

közbeszerzések lebonyolításához, az átláthatósághoz, a verseny tisztaságának a biztosításához 

van erre szükség. 2015. november 1-jén változott a közbeszerzési törvény és ehhez kell 

igazodniuk az önkormányzatoknak is. A hatályos jogszabályoknak megfelelő közbeszerzési 

szabályzatot kellett készíteni. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

 

Luka János: A bizottság megvizsgálta a Közbeszerzési Szabályzatot és egyhangúlag 

elfogadásra javasolta. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztéshez csatolt 

tartalommal Jánossomorja Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2016. 

július 1. napján történő hatálybalépéssel, egyidejűleg a 2/2012. (III. 28.) sz. 

határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

     dr. Péntek Tímea jegyző 
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Határidő: 2016. július 1. 

 

 

2./ Napirendi pont 
 

 

- KÖH 2015. évi elszámolás (4. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A képviselő-testület februári ülésén a KÖH finanszírozásának felosztását 

elfogadta. A bevételekről a KÖH működéséről szóló megállapodás nem rendelkezik. A két 

településnek 4.320.822,- Ft-ot kellene átutalnia Jánossomorja Város Önkormányzatának. Ezt 

az összeget a két település képviselő-testülete nem fogadta el. Az erről szóló határozatokat meg 

is küldték Jánossomorja Város Önkormányzatának. Ezért kell újra foglalkozni az üggyel. 

Időközben a Belügyminisztériumból is kértek egy állásfoglalást. Az állásfoglalás lényege szinte 

ugyanaz, mint amit a kormánymegbízott is mondott. Meg kellene egyezni az 

önkormányzatoknak. Ha ez nem sikerül, bírósághoz kell fordulni. A napirendi pontot 

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

Jánost, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

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

 

Luka János: A 4.320.822,- Ft-tal kapcsolatban az a vélekedés, illetve javaslat, hogy a követelt 

összeget meg kell osztani a két önkormányzat között, mégpedig azon összegek szerint, amiket 

már a két önkormányzat költségvetésükben elfogadott. Ezt az elvet követve a pénzügyi 

osztályvezető kiszámolta az összegeket. Újrónafő tekintetében az összeg 4.169.593,- Ft, 

Várbalog esetében pedig 151.229,- Ft. Ugyanezen elvek szerint a 2014. évi követelés Újrónafő 

felé 202.049,- Ft, Várbalog felé 15.208,- Ft. A bizottság azt javasolta, hogy ha a követeléseket 

nem teljesíti a két önkormányzat, akkor bírósági úton kell azoknak érvényt szerezni. Felkérte a 

polgármestert, hogy bírósági eljárást kezdeményezzen annak érdekében, hogy ennek az ügynek 

mielőbb pont kerüljön a végére. A bizottság javaslata a 2016-os évközi elszámolásnál az, hogy 

hasonló arányban ossza meg a két önkormányzat a költségeket. Ezt közölni is kell a két 

önkormányzattal. Ahogy csökken a közös önkormányzati hivatal finanszírozására kapott állami 

támogatás, úgy a közös önkormányzati hivatal fenntartása szinte csak Jánossomorjára hárul. Az 

az elképzelés, hogy a közös hivatalnak hatékonyabban kell működni a korábbi évekhez képest, 

tehát kevesebb költségből kell ellátni ugyanazt a feladatot, nem valósult meg. A 

tevékenységeket egy integrálás révén kisebb költséggel is meg lehetne oldani, erre azonban 

semmiféle hajlandóságot nem mutat a két önkormányzat.  

 

Dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy időközben Újrónafő 1.058.852,- Ft-ot utalt. Így a velük 

szemben fennálló követelés 3.110.741,- Ft. 

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

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

éves elszámolást (tekintettel arra, hogy a bevételekről, ill. azok megosztásáról a 

megállapodás nem tartalmaz rendelkezéseket) a 2/2015. (II.18.) számú határozat alapján 

az Adó-és Pénzügyi Osztály vezetője által elkészítette tartalommal fogadja el. 

 

Az elszámolás alapján megállapított 4.320.822.-Ft összeget az Újrónafő Községi 

Önkormányzat 53/2016. (V. 23.) Kt. ill. Várbalog Község Önkormányzata 36/2016. (V. 

25.) Kt. határozatainak 2. pontjában szereplő kiadási összegek alapján (Újrónafő: 

21.057. 770.-Ft, Várbalog: 775.247.-Ft) az alábbiak szerint osztja meg a két település 

között: 

 

 Megosztás alapján 

számolt összeg 

Teljesített összeg Fennálló követelés 

Újrónafő 4.169.593.-Ft 

 

1.058.852.-Ft 3.110.741.-Ft 

Várbalog 151. 229.-Ft 0.-Ft 151.229.-Ft 

Összesen 4.320.822.-Ft 1.058.852.-Ft 3.261.970.-Ft 

 

2. Fenti számítási elvek alapján 2014-évre az elszámolást követően az alábbi tartozások 

mutathatók ki:  

 

 Megosztás alapján 

számolt összeg 

Teljesített összeg Fennálló követelés 

Újrónafő 202.049.-Ft 

 

0.-Ft 202.049.-Ft 

 

Várbalog 15.208.-Ft 0.-Ft 15.208.-Ft 

Összesen 217.257.-Ft 0.-Ft 217.257.-Ft 

 

3. Annak érdekében, hogy a 2016. évi elszámolások (I. félév augusztusban esedékes) 

egyértelműek legyenek, felhatalmazza a képviselő-testület az Adó-és Pénzügyi Osztály 

vezetőjét, hogy a 2016. évi elszámolásokat fenti elvek alapján ossza meg (a 

könyvelésben kimutatott kiadások arányában) Újrónafő és Várbalog között. 

Döntött továbbá a képviselő-testület arról, hogy az állami támogatásokat a 2/2015. (II. 

18.). Kt. határozatban rögzítettek szerint veszi figyelembe, a határozatában foglalt 

elveket továbbra is fenntartja, tekintettel arra, hogy a 2016. évi költségvetés is a 2/2015. 

(II. 18.) Kt. határozat alapján került elfogadásra. 

 

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

ban a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatására kapott 

5.357.187.- Ft-ot a következőképpen kívánja figyelembe venni: 

 

Az 5.357.187,- Ft összegű központi támogatásból a jegyző éves személyi juttatásának 

(8.278.000,- Ft, mely tartalmazza a bért, annak járulékait, cafetéria juttatást) levonását 

követően nem marad bevétel, a támogatás és a jegyző éves személyi juttatása közötti 

különbözetet megfizetését Jánossomorja Önkormányzata vállalja. 
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5. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

amennyiben a fent elfogadott elszámolásokat Újrónafő és Várbalog községek 

Képviselő-testületei nem fogadják el, úgy a határozatban megállapított összegeket 

bírósági úton érvényesíti. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényérvényesítés érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.   

 

6. A Képviselő-testület felkéri Lőrincz György polgármestert, hogy a döntésről Várbalog 

és Újrónafő községek Képviselő-testületeit értesítse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

  

Határidő: 2016. július 1. 

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- A Build Contract Bt. egyezségi ajánlata (5. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Ismert, hogy az önkormányzat korábbi ülésén a Build Contract Bt. ellen peres 

eljárást kezdeményezett a Mosonmagyaróvári Járásbíróságnál, mivel a cég nem teljesítette a 

szerződésben vállalt kötelezettségeit a jánossomorjai szabad strand kialakításával kapcsolatban. 

Ez egy régóta húzódó ügy, de már szeretne az önkormányzat pontot tenni a végére. Az 

önkormányzat jogi képviselője 2016. március 7-én kelt levelében felszólította a kötelezettet, 

hogy 20 M Ft-os kötbér fizetési kötelezettségének tegyen eleget. Erre válaszul a Build Contract 

Bt. egyezségi ajánlatot tett az önkormányzatnak, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Ennek lényege az, hogy az adósság ellenében a tó melletti még nem értékesített telkeket ajánlja 

fel a cég az önkormányzatnak, amennyiben az önkormányzat befejezi a strand kialakítását és 

visszafizeti a közművek kialakítására a cég által felvett banki hitelt. Megítélése szerint ez 

önmagában egy nem túl jó ajánlat. A jogi képviselő megvizsgálta az ajánlatot és kiderült, hogy 

a telkek is banki terheltek. A cég tehát terhelt telkeket szeretne felajánlani egyezségi 

ajánlatként. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

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

 

Luka János: A bizottság nem támogatta az egyezségi ajánlat elfogadását és kérte, hogy a per 

folytatódjon.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

 

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

CONTRACT Bt. 2016. május 25-én kelt egyezségi ajánlatát nem fogadja el.  
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2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a meghatalmazott jogi képviselő útján 

értesítse a BUILD CONTRACT Bt-t. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: 2016. június 30. 

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 kódszámú 

pályázat benyújtása (6. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Területi és Településfejlesztési Operatív Program ebben az Eu-s ciklusban 

az önkormányzatok számára ír ki pályázatokat, amelyek folyamatosan jelennek meg és így 

folyamatosan lehet a pályázatokat benyújtani. A jelenlegi kiírásban a városháza épületének, az 

iskola alsó tagozatának és felső tagozatának energetikai korszerűsítésére lehetne pályázni. 

Elsősorban napelemek, homlokzati és födémszigetelések, kazáncsere, gépészeti felújítások, 

akadálymentesítés tartozik a jelenlegi körbe. Ennek az előzetes becslések szerint a bekerülési 

összege 225 M Ft. A támogatás vissza nem térítendő és 100 %-os intenzitású. Ezt a napirendi 

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

Jánost, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Luka János: Elhangzott, hogy a költségek 225 M Ft-ot tesznek ki és a támogatás vissza nem 

térítendő és 100 %-os. Anyagi erő biztosítása csak arra az esetre szükséges, amikor a maximum 

50 %-os előleg és a végelszámolás közötti időszakban van a pályázat. Amikor az elszámolás 

rendben lefolyt, akkor a teljes összeget megkapja az önkormányzat. A bizottság javasolta, hogy 

a pályázaton vegyenek részt. 

 

Bella Zsolt: Örült a pályázati lehetőségnek. Kérdése, hogy a pályázatot ki lehet-e terjeszteni a 

Klafszky Katalin Tagiskolára. Képlékeny a Klafszky Katalin Tagiskola sorsa. Ezért maradt ki 

a pályázatból? 

 

Lőrincz György: Igen, elsősorban azért maradt ki. Két kiírás lesz ugyanebben a témában, a 

második kiírás kb. fél év múlva lesz. Akkor már tudni fogják, hogy mi lesz a Klafszky sorsa és 

annak függvényében be tudják nyújtani a második körben a pályázatot a Klafszkyra is.  

 

Nemes Csaba: Nem megnyugtató Polgármester Úr válasza. 2007 óta kínlódnak a Klafszkyval, 

nem tudnak egy épkézláb, határozott döntést hozni, vagy éppen nem felelnek meg a különböző 

pályázati kiírásokon. A lényeg, hogy ismét lemaradnak egy pályázati lehetőségről és ez így 

megy hónapok, évek óta. Úgy gondolta, ha a Klafszky is indulna a pályázaton, növelné annak 

a lehetőségét, hogy állami támogatásban részesüljenek. Véleménye az, hogy a Klafszky Katalin 

Tagiskolának is indulnia kell ezen a pályázaton.  

 

Lőrincz György: Hangsúlyozta, hogy ez a pályázat két körös, tehát ősszel is tud indulni a 

Klafszky, amikor már tudják, hogy részesülnek-e állami támogatásban. A döntés most csak az 

előbbiekben felsorolt három épületről szól. 
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Lipovits Máté: Véleménye szerint a pályázat benyújtásáig még a Klafszky Katalin Tagiskola 

tekintetében is el lehetne készíteni a hatástanulmányt.  

 

Luka János: Az ilyen pályázatoknál számítani lehet arra, hogy utóellenőrzést tartanak. Az 

ellenőrzésnél nem lehet azt mondani, hogy máshova kellett áthelyezni pl. a napelemeket vagy 

a kazánt, mivel volt egy felújítás, bontás. Egy olyan épület, amely átalakítás előtt áll, a 

legnagyobb kockázat lenne a pályázatnál. 2017-től átkerül az iskolák működtetése az államhoz. 

Emiatt sem könnyű a döntés a Klafszky Katalin Tagiskola tekintetében. Gyökeresen 

megváltozik a használati helyzet, ami módosít más tényezőt is.  

 

Lőrincz György: Amint többet tudnak a Klafszky sorsáról, pályázni fognak. 

 

Lipovits Máté: Véleménye szerint a hatástanulmány mindenképpen készüljön el, nehogy a 

következő pályázatról is lecsússzanak. Most a szándékát sem látta a városvezetés részéről 

annak, hogy szándékában állni a Klafszkyt is bevonni a pályázatba.  

 

Lőrincz György: Mivel a Klafszkynál átalakításokat terveznek, így a hatástanulmányt nem 

tudják elkészíteni.   

 

Bella Sándor: A Klafszkyval kapcsolatban született egy olyan döntés, hogy egy 400 M Ft-os 

beruházást kíván megvalósítani az önkormányzat. Részben megmarad az épület, részben 

bontást követően újak épülnek. A pályázat a jelenleg meglévő épületállományra szólhatna. 

Ezzel a jelenlegi állapotot konzerválná a képviselő-testület egy energiamegújítás mellett, de 

funkcionálisan ugyanannak az épületállománynak kellene megmaradnia. Erre utalt Luka János 

Képviselő Úr is. 

 

Lipovits Máté: A főépületet nem bolygatják, legalább erre lehetne hatástanulmányt készíteni. 

Amit lehet, ki kell hozni a pályázatból a Klafszkyra vetítve.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

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

3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 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. augusztus 13. 
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5./ Napirendi pont 

 

 

- Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása (7. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Köztudomású, hogy a társulás társulási megállapodásának módosításához az 

összes társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges. Most három módosítási csomagról kell dönteni. Az előterjesztésből látszik, 

hogy egyre többen csatlakoznak a bentlakásos otthon és a gyermekjóléti szolgálat 

szolgáltatásaihoz. Összesen kilenc határozati javaslat olvasható az előterjesztésben különböző 

települések csatlakozási szándékáról. A társulás akkor működik jól, ha a szolgáltatásokat egyre 

több önkormányzat veszi igénybe. Kérte, hogy az előterjesztés szerint támogassák a társulási 

megállapodás módosítását. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Darnózseli Község Önkormányzata, Máriakálnok Község 

Önkormányzata, Püski Község Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár 

Térségi Társulás által fenntartott, Család-és Gyermekjóléti Központ – Gyermekek 

Átmeneti Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) által biztosított 

szolgáltatáshoz. 

 

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

tájékoztassa, és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül.  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Darnózseli Község Önkormányzata, Hédervár Község Önkormányzata, 

Rajka Község Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 

által fenntartott, Család-és Gyermekjóléti Központ – Családi Napközi (9200 

Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) által biztosított szolgáltatáshoz. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét 

tájékoztassa, és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül.  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Darnózseli Község Önkormányzata, Jánossomorja Város Önkormányzata, 

Lébény Város Önkormányzata 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.); 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: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül.  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Rajka Község csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által 

fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül biztosított 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4.); Mosoni 

Idősek Klubja (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 109.); Fogyatékkal 

Élők Nappali Intézménye - Naposház (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 2.) - 

Autista Ház (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 155.) intézmények 

szolgáltatásaihoz. 

 

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

tájékoztassa, és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül.  
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Dunaremete Község Önkormányzata, Halászi Község Önkormányzata, 

Kisbodak Község Önkormányzata, Lipót Község Önkormányzata csatlakozásával, a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Család-és Gyermekjóléti 

Központ – Gyermekek Átmeneti Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) 

által biztosított szolgáltatáshoz. 

 

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

tájékoztassa, és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül.  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Kisbodak Község Önkormányzata, Lipót Község Önkormányzata 

csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Család-és 

Gyermekjóléti Központ – Családi Napközi (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) 

által biztosított szolgáltatáshoz. 

 

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

tájékoztassa, és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül.  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Halászi Község Önkormányzata, Máriakálnok Község Önkormányzata, 

Püski Község Önkormányzata, Újrónafő Község Önkormányzata 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.); Idősek Otthona(9200 

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

Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz. 

 

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

tájékoztassa, és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 
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Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül.  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Levél Község csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által 

fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított 

ellátását biztosító: Idősek Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) 

intézmények szolgáltatásaihoz. 

 

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

tájékoztassa, és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül.  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2017. január 1. hatállyal 

kiegészüljön Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata, Kimle Község 

Önkormányzata 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.); 

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

Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz. 

 

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

tájékoztassa, és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül.  

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

-  A Kék Bagoly Bölcsőde szakmai programjának és házirendjének módosítása (8. 

sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: A napirendi pont előzménye az, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal ellenőrzést folytatott a Kék Bagoly Bölcsődében 2015 decemberében. Az ellenőrzés 

során néhány hiányosságot állapított meg az NRSZH a házirenddel és az intézmény szakmai 

programjával kapcsolatban. A hiányosságokat, illetve módosításokat az intézmény mind a 

házirendben, mind a szakmai programban végrehajtotta. Ezeket a módosításokat kell a 

képviselő-testületnek most elfogadnia. A napirendi pontot tárgyalta a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság. Megkérte Winkler Lászlót, ismertesse a bizottság véleményét. 
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Winkler László: A Kék Bagoly Bölcsőde házirendjét és szakmai programját a bizottság 

megtárgyalta. A hiányosságokat az intézmény pótolta. A bizottság az előterjesztést elfogadásra 

javasolta. 

 

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

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

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

Bagoly Bölcsőde szakmai programját és házirendjét a mellékelt tartalommal 

elfogadja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Bölcsőde szakmai programjának és házirendjének 

módosításáról, és a további hiányosságok pótlásáról a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatalt hitelt érdemlő módon tájékoztassa.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. augusztus 10. 

 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- A Sipőcz István utca meghosszabbítása (9. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: 2015 novemberi ülésén döntött a képviselő-testület arról, hogy szeretné 

meghosszabbítani, folytatni a Sipőcz István utcát, ami jelenleg egy zsákutca. Ez a folytatás a 

2396/2. hrsz-ig tartana. A kialakítást a területet érintő magántulajdonosok együttműködésével 

kívánja megvalósítani az önkormányzat. A VÜMESZ-szel karöltve tárgyaltak az érintett 

telektulajdonosokkal.  Egy kivétellel valamennyi telektulajdonossal sikerült megegyezni. Ez az 

egy tulajdonos azt szeretné, ha az önkormányzat megvásárolná a területet, míg a többi 

tulajdonos ingyenesen beszállna saját területével a projektbe. Egy vételi árat kell most 

meghatároznia az önkormányzatnak. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

 

Luka János: Lényeges az ügy szempontjából, hogy azoknak a kerteknek a hátsó része, amelyek 

a Sipőcz István utcára néznek, építési telkek lehetnek. Ennek következtében ezek a kertek 

értékesebbé válnak, hiszen lakóházat lehet rá építeni, ha a közművesítés bekövetkezik. 

Mindezek figyelembevételével született az a gondolat, hogy az úthoz szükséges területet 

valamennyi tulajdonos ingyenesen átadja. Nagy meglepetésre azonban valaki e területet nem 

kívánja ingyenesen az önkormányzat tulajdonába bocsátani. Ezért a bizottság véleménye az, 

hogy a területért 1.000,- Ft/m2-es árat fizessen az önkormányzat. Amennyiben ezt az árat nem 

fogadja el a tulajdonos, úgy vegyék le a napirendről a Sipőcz István utca meghosszabbításának 

lehetőségét. Ha egy ember is meg tudja akadályozni az utca meghosszabbítását, akkor nem 
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érdemesek arra, hogy az önkormányzat által nyújtott előnyből részesüljenek. Ebben az esetben 

egy másik területet kell kijelölni telkek kialakítására.  

 

Lőrincz György: Őt is meglepte, hogy egy ilyen ajánlatot nem fogadott el az egyik 

telektulajdonos, pedig csak nyert volna az ügyön, ahogy a város és a helyi közösség is.  

 

Bella Zsolt: Vitatkozna a gazdasági bizottság javaslatával.  

 

Luka János: Szükség van a telkek kialakításához arra a területre is, amelyért a tulajdonos pénzt 

kér. Tehát az az egy ember befolyásolja az ügy kimenetelét. A négy terület négy önálló építési 

telekké válna, ezáltal felértékelődik az értéke. Ezzel kompenzálódik a térítés nélküli 

területátadás.  

 

Bella Zsolt: Van-e az önkormányzatnak más lehetősége a terület megszerzésére? 

 

Bella Sándor: Van más jogi lehetőség is. A területfejlesztést az önkormányzat nem erőszakkal 

kívánja megvalósítani, amiben magántulajdonosok is érintettek. Egy egyezség, megállapodás 

keretében kívánja a fejlesztés megvalósítani a kölcsönös előnyöket figyelembe véve. A négy 

tulajdonos közül egy ezt nem érzi fontosnak vagy előnyösnek, ezért nem akar ebben részt venni. 

Ha egy tulajdont érintően nem tud az önkormányzat egyezségre jutni, akkor a jogszabályok 

lehetőséget adnak a kisajátításra. Jelenleg kertvégek találhatók a Sipőcz István utcára eső 

területeken, mind a négy tulajdonos tekintetében. Egy út kialakításához van szüksége az 

önkormányzatnak a területekre. Jelenleg tehát nem építési telkek az említett területek. Akkor 

válnak azzá, ha az út kialakításra kerül és a közművesítés is megvalósul. A közterületen kívüli 

területek válnak építési telekké. 4-5.000,- Ft/m2-es ár az a közművesített telek ára. Az 

önkormányzat a terület megszerzésével nem nyerészkedni akar, az út kialakításához van 

szükség a területekre. Ennek a szokásos forgalmi értéke 1.000,- Ft/m2. Ha ezt az árat nem 

fogadja el a tulajdonos, akkor két jogi lehetőség van a terület megszerzésére, az egyik a 

kisajátítási törvény alapján történő eljárás megindítása, a másik az úttörvény alapján történő 

eljárás megindítása. A kisajátítási törvény alapján közterület céljára lehet kisajátítani területet. 

Az úttörvény lehetővé teszi azt, hogy út céljára a rendezési tervben útnak jelölt területet 

lejegyeztetheti az önkormányzat egy hatósági eljárás keretében. Az út létrejöttével és a 

közművesítéssel telkek keletkeznek, ez egy értéknövekedés, amit figyelembe kell venni.  

 

Lipovits Máté: A két jogi lehetőség mennyi időt vesz igénybe? Tudomása szerint akár több évig 

is elhúzódhat. Ebben az esetben megfontolandó a bizottság javaslata, miszerint keresni kell egy 

másik helyszínt. Ha ez a tulajdonos nem látja be, hogy az eljárás során egy építési telke alakulna 

ki, akkor egy másik területet kell keresni, lehetőleg olyat, ahol van önkormányzati tulajdonú 

terület. 

 

Nemes Csaba: Az látható, hogy az önkormányzat jóhiszeműen szeretne eljárni. Teljes 

mértékben elfogadható az 1.000,- Ft/m2-es ár. Keresni kell egy másik lehetőséget, de egyúttal 

a Sipőcz István utca meghosszabbításának eljárását is meg kell indítani.  

 

Lőrincz György: Először közölni kell a vételi ajánlatot, ha erre érkezik visszajelzés, akkor lehet 

dönteni arról, hogy melyik úton indul el az önkormányzat.  

 

Nemes Csaba: Visszavonta javaslatát, egyetértett Polgármester Úr javaslatával.  
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel javaslatát, miszerint 1.000,- Ft/m2 vételáron vásároljanak 

meg a 2399/6 hrsz-ú ingatlanból 141 m2-t, a Sipőcz István utca meghosszabbításához szükséges 

területet. Amennyiben a vételárat nem fogadja el a tulajdonos, akkor a képviselő-testület újra 

döntsön a Sipőcz István utca meghosszabbításának lehetőségéről. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

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

a Sipőcz István utca folytatásában a közterület kialakítása érdekében a 2399/6 

hrsz-ú ingatlanból 141 m2 területű ingatlanrészre 1.000,- Forint/m2 vételáron 

vételi ajánlatot tesz a tulajdonosok részére. Vételi ajánlatát az ajánlat 

kézhezvételétől számított 30 napig tartja fenn. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a vételi ajánlatot közölje az ingatlan 

tulajdonosaival. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. július 1. 

 

3. Amennyiben a vételi ajánlatot tulajdonosok nem fogadják el, úgy az 

önkormányzat újra döntsön a Sipőcz István utca meghosszabbításának 

lehetőségéről.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 

8./ Napirendi pont  

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (10. sz. melléklet) 

 

 

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

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 



15 
 

9./ Napirendi pont 

 

 

- Egyebek 

 

 

- Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme (11. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vezetője kereste meg az 

önkormányzatot. Egy korábbi szerződés, illetve megállapodás meghosszabbítását kérték, ami 

augusztusban jár le. Ez a szerződés egy közalkalmazotti státusz finanszírozásáról szól. E szerint 

a helyi rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor pénzügyi feltételeit biztosítja az önkormányzat. Ez 

korábban évi 1,4 M Ft volt, két évre 2,8 M Ft. A szerződés 2 éves volt. A garantált 

bérminimumra ez az összeg már nem volt elég. A jelenlegi kérelemben viszont évi 2,8 M Ft-ot 

kér a rendőrkapitányság. Ez két évre 5,6 M Ft-ot jelentene. Közben az is kiderült, hogy azt a 

munkavállalót, akit eddig alkalmaztak és jánossomorjai illetőségű, tovább már nem tudják 

foglalkoztatni, mivel letelt az 5 éves határozott idejű szerződése. Tehát új embert kell keresnie 

a rendőrkapitányságnak. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

 

Luka János: A bizottság a kérést nem támogatta, sem a kért összeg nagysága miatt, sem a feladat 

ellátása miatt. Ez a feladat ugyanis a rendőrség alapfeladata, amire állami normatívát kap. A 

bizottság javaslata az, hogy a rendőrség Jánossomorja érdekében végzett tevékenységét 

támogassa az önkormányzat maximum 1,5 M Ft összeggel. Pl: térfigyelő kamerák ellenőrzése, 

figyelése.  

 

Lőrincz György: Tehát a támogatástól nem zárkózik el az önkormányzat, csak most más 

formában szeretnék ezt a támogatást átadni. 

 

Bella Zsolt: Hosszú évek óta támogatta az önkormányzat a helyi rendőrőrsöt. Jánossomorjai 

polgárként ennek nem érzi pozitív hatását. Javaslata az, hogy az eddigi formában ne támogassák 

a rendőrséget.  

 

Nemes Csaba: Ellentétben Bella Zsolt véleményével elmondta, hogy a kapcsolat jó volt a 

rendőrséggel, az önkormányzat mindent elkövetett, hogy helyben legyen az őrs, az állomány 

bővüljön. Mindenképpen a támogatás mellett teszi le voksát. 

 

Lőrincz György: Ő is úgy érezte, hogy a rendőrséget valamilyen módon támogatni kell, hiszen 

a térfigyelő rendszer is az őrsre van bekövetve és a rendőrök figyelik a rendszert. 

Szavazásra tette fel Bella Zsolt javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal nem fogadta el Bella Zsolt javaslatát.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az önkormányzat a Megyei Rendőr-

főkapitányság kérését nem támogatja, de a polgármestert felhatalmazza a képviselő-testület, 

hogy folytasson tárgyalásokat a rendőrkapitánnyal a támogatás formájáról. A támogatás 

mértéke maximum 1,5 M Ft.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2016. (VI. 23.) Kt. Határozata 

 

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

Megyei Rendőr-főkapitányság előterjesztésben található kérelmét nem támogatja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a rendőrkapitánnyal az 

esetleges támogatás formájáról. A támogatás mértéke maximum 1,5 M Ft.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 

- Molnár Gábor kérelmei (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Molnár Gábor képviselő két kérelmet nyújtott be. Az egyik Újtanyával, a 

másik pedig az orvosi rendelővel kapcsolatos. Az első levélre válasza az, hogy az abban kért 

felújítások egy hosszabb előkészítést igényelnek. Forrás pedig egyelőre nincs rá a 

költségvetésben, tehát pótelőirányzatot kell rá találni. A járda hosszát fel kell mérni, a 

közvilágítással kapcsolatban pedig egyeztetéseket kell folytatni az E-ON-nal. Ennek 

finanszírozását az önkormányzatnak kell biztosítani. Útjavítások az idei évben is történtek 

Újtanyán. Amennyiben szükséges, úgy további javításokat, kátyúzásokat fognak végezni. Az 

orvosi rendelőben a javításokat elvégezték, a festés pedig folyamatban van. 

 

Bella Sándor: Az újtanyai úttal kapcsolatban elmondta, hogy tavasszal történt útfelújítás. A 

kavicsos bekötő út jó állapotban van, ezt a tegnapi nap folyamán nézte meg. Ahol még 

felújításra szorulnak az utak, ott természetesen kijavítják azokat. Az orvosi rendelő javítása 

valóban elhúzódott, de folyamatban van. Ez részben a kivitelező, részben az önkormányzat 

hibája. Itt azért is nehéz a munkát elvégezni, mert folyamatos rendelés van és az előtérben a 

várakozó betegek tartózkodnak. Türelmet kért az egészségügyi dolgozóktól és a betegektől is, 

ugyanis a rendeléssel párhuzamosan fogják a munkát végezni. Amint a pénzügyi lehetőségek 

engedik, illetve azokat a feladatokat, amelyek pedig nem nagy összeget emésztenek fel, 

igyekeznek mielőbb elvégezni.  

 

Molnár Gábor: A téli időszakban a köves úton bemenni a buszmegállótól Újtanyáig elég 

félelmetes. Ezért a közvilágítással kellene kezdeni valamit. 23 óra körül, amikor a dolgozók 

mennek haza a munkából, elég kellemetlen az út. Véleménye szerint legalább egy járdát kellene 

építeni és a közvilágítást megoldani. Az orvosi rendelővel kapcsolatban elmondta, hogy már 

egy frissítő meszeléssel elérhető egy jobb állapot.  

 

Lőrincz György: Az elmúlt ülésen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolóját is tárgyalta a 

képviselő-testület. Ezen az ülésen a cég képviselője nem tudott részt venni, ezért Bella 

Sándorral keresték fel Győrben az igazgatót. A képviselő-testületi ülésen felmerült kérdéseket 

tették fel az igazgatónak. Az egyik ilyen a padka pótlása. Itt félreértés történt, a cég ugyanis 

padkanyesést hajtott végre, míg az önkormányzat padka pótlást kért. Ígéretet kaptak arra, hogy 

lehetőségeihez képest a cég felméri a helyzetet és elvégzi a pótlást. A 86-os úton a Rákóczi 
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utcában a közlekedési lámpa gyors váltását említették még meg az igazgatónak, aki elmondta, 

hogy megvizsgálják a lámpákat és átállítják, beállítják azokat.   

Mellékletként megkapták a képviselők a katasztrófavédelem levelét, melyben az Igazgató Úr 

köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak és az önkéntes tűzoltóknak a június 9-én lezúduló 

esőzés során nyújtott gyors segítségért. Egyúttal a mai ülésen ő is köszönetet mondott mind a 

bősárkányi, mind a jánossomorjai önkéntes tűzoltóknak, illetve a hivatásos tűzoltóknak és a 

VÜMESZ munkatársainak is. Az eső elállta után végigjárta a várost és újabb információhoz 

jutott az ároktisztítások kapcsán. Látható, hogy ezt a munkát, amit tavaly kezdtek meg, idén, 

sőt jövőre is folytatni kell. Kérte Winkler Lászlót, hogy az önkéntes tűzoltó állománynak is adja 

át köszönetét.  

 

Nemes Csaba: Magánemberként és képviselőként is köszönetet mondott a fent felsoroltaknak, 

mivel nagyon szakszerűen végezték munkájukat. A köszönőlevélben található címlista hiányos, 

mivel a Dózsa Gy. utcában is végeztek munkálatokat a tűzoltók. 

 

Winkler László: A címlistában csak azok a címek szerepelnek, amelyekről a 112-es számra fut 

be hívás. Amely hívások az önkéntes tűzoltókhoz érkeznek, nem találhatók meg a listában.  

 

Lőrincz György: A nagy esőzéseknél az árkoknak nagyon fontos szerepe van. Ezért kérte a 

lakosságot, hogy ne temessék be az árkokat.  

 

Lipovits Máté: Már több alkalommal megkeresték annak kapcsán, hogy a temetők nagyon 

gazosak, nincs rendszeresen gondozva, nyírva a fű. Ezt az elmúlt képviselő-testületi ülésen az 

Anubisz Kft. képviselőjének is elmondta. Kérte az önkormányzatot, hogy nyomatékosan 

jelezzék a problémát a kft. vezetője felé.  

 

Lőrincz György: Jelezni fogja a szolgáltató kft-nek a problémát. Reméli, hogy ennek gyors 

eredménye lesz.  

 

Winkler László: A jánosi temető főkapu oszlopai rossz állapotban vannak. Kérte ennek 

javítását.  

 

Lőrincz György: A VÜMESZ intézkedni fog az ügyben. 

Felhívta a képviselők figyelmét, hogy június 30-ig lehet díszpolgári és tiszteletbeli polgár 

címre, valamint Jánossomorjáért Emlékplakettre jelöléseket beadni. Valószínűleg augusztus 

végén vagy szeptember elején lesz egy rendkívüli ülés, ahol erről döntenek. Továbbá az ITS 

elfogadásáról is ekkor fognak dönteni. Ez utóbbihoz is még lehet javaslatokat eljuttatni.  

A közelgő nyári szünetre mindenkinek jó pihenést és feltöltődést kívánt.  

 

Dr. Péntek Tímea: A Sipőcz István utcával kapcsolatban elmondta, hogy a kisajátításnak után 

kell néznie, mert ilyen még az önkormányzat esetében nem fordult elő és ebben az esetben több 

feltételnek kell megfelelni. A kormányhivatallal felveszi a kapcsolatot és az augusztusi ülésen 

tájékoztatja a képviselő-testület tagjait.  

 

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

 

 

 

 

Lőrincz György        Dr. Péntek Tímea 

  polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


