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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2016. szeptember 2-án (pénteken) 9 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) 

  Jánossomorja Televízió munkatársai 

  

 

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselő jelen van (Winkler 

László jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen), továbbá azt, hogy a 

kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra 

jogosultak. (2. sz. melléklet) 

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

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2016. (IX. 02.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Jánossomorjai tanuszoda közbeszerzési eljárása 

 

2./ „Zöld város kialakítása” tárgyú TOP 2.1.2.-15 kódszámú pályázat benyújtása 

 

3./ Pályázati lehetőségek, pályázatok benyújtásának támogatása 

 

4./ Településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia elfogadása 

 

5./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 

6./ Díszpolgári cím és Jánossomorjáért Emlékplakett adományozása (zárt ülés) 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorjai tanuszoda közbeszerzési eljárása (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: 2016. április 28-án döntött a képviselő-testület arról, hogy az uszoda felújítása 

érdekében 35 M Ft-ot elkülönít a költségvetésben erre a célra és megkezdi a közbeszerzési 
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eljárást a felújításra, hisz az összeg miatt közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség. Az 

eljárás lefolytatására a nyár folyamán sor is került. A bíráló bizottság két beérkezett pályázatot 

bírált el, egyet javasolt megtárgyalásra a képviselő-testületnek. Ez az ajánlat is magasabb 

összeget tartalmaz, mint amennyit a képviselő-testület elkülönített erre a célra. Két lehetősége 

van a képviselő-testületnek. Vagy plusz forrást biztosít, vagy eredménytelennek nyilvánítja az 

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

Bizottság. Megkérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Luka János: A bizottság az ajánlatot nem javasolta elfogadásra. A bizottság azt támogatja, hogy 

haladéktalanul kezdődjön meg az uszoda lemez fedésének a bontása annak érdekében, hogy 

megállapításra kerüljön az, hogy mennyire ép a vázszerkezet. Egy új műszaki megoldással, 

kedvezőbb áru megoldáshoz kell jutni. Az új közbeszerzést pedig ki kell írni. 

 

Molnár Gábor: Megkezdődött az iskola, ezért az uszodát mielőbb fel kell újítani. Nemes Csaba 

képviselő volt az, aki azt mondta, hogy a födémet meg kellene bontani úgy, hogy a medence ne 

sérüljön meg. Ennek már meg kellett volna történnie.  

 

Lőrincz György: Ez egybevág a bizottság javaslatával. 

Kiegészítésként elmondta, hogy több helyen megbontották már az uszoda burkolatát.  

 

Nemes Csaba: Pontosította azt, hogy nem ő kérte a héjazat megbontását, hanem Bella Zsolt.  

Nagyon jó dolog és jó hír, hogy az önkormányzat az uszodát illetően gyors döntést hozott akkor, 

amikor elkülönített a képviselő-testület a felújításra 35 M Ft-ot és a közbeszerzést is gyorsan 

lefolytatta. Azonban nem beszélnek arról, hogy január 1-jétől az állam nem csak a fenntartást, 

hanem a működtetést is átveszi az iskolák tekintetében, uszodával együtt. Beinvesztál az 

önkormányzat 30-40 M Ft-ot, januártól pedig az állam tartja fenn és működteti. Fel kell újítani 

az uszodát, de a Klafszky Katalin Tagiskola felújításától sem tud elvonatkoztatni. Ha majd a 

Klafszkyról döntenek, akkor se hangozzon el az, hogy az már az államé.  

 

Lőrincz György: A tulajdonjog az uszoda és az iskola tekintetében is az önkormányzaté marad.  

 

Bella Zsolt: Maximálisan egyetértett Molnár Gáborral. Miután bezárták az uszodát, a februári 

testületi ülésen személy szerint az kérte, hogy minél előbb döntsenek az uszoda sorsáról annak 

érdekében, hogy szeptemberben az uszoda kinyithasson. Sajnos ez nem történt meg. Az ország 

egyik legjobb tervező csapata sokat késlekedett. Ez volt az oka annak, hogy korábban nem 

született konkrét döntés az uszodával kapcsolatban. Amikor bezárták az uszodát, három 

minisztériumot is megkerestek lehetséges pénzügyi források érdekében, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát, a Belügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget. Mindhárom helyről érkezett 

válasz, de kézzelfogható eredmény nincs. A Sportért Felelős Államtitkár Helyettestől is 

elutasító válasz érkezett, illetve áttették a levelet a Belügyminisztériumhoz. A tegnapi nap 

folyamán a Belügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget is megkereste és megtalálták azt az 

irodát, aki érdemben foglalkozik az üggyel. Tehát remény még mindig van arra, hogy kap az 

önkormányzat állami segítséget. Saját erőből 50-60 M Ft-ot nehéz rákölteni az uszodára, úgy, 

hogy máshonnan vonják el a pénzt.  

 

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

Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság plusz forrást az uszoda felújítására nem javasolt 

elkülöníteni.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2016. (IX. 02.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

tanuszoda felújítására plusz forrást nem biztosít, így a közbeszerzési eljárás 

eredménytelen. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az uszoda felújítására eltérő műszaki 

tartalommal új közbeszerzési eljárás kiírását támogatja-e a képviselő-testület.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2016. (IX. 02.) Kt. Határozata 

 

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

uszoda felújítására eltérő műszaki tartalommal új közbeszerzési eljárást ír ki. A 

szükséges forrást a költségvetése terhére biztosítja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

2./ Napirendi pont 

 

 

- „Zöld város kialakítása” tárgyú TOP 2.1.2.-15 kódszámú pályázat benyújtása (4. 

sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az elmúlt időszakban a képviselő-testület már több TOP pályázattal 

foglalkozott. Ezeket a pályázatokat az önkormányzatok részére írták ki ebben az EU-s 

ciklusban. A zöld város kialakítására kiírt pályázat pedig csak városokra vonatkozik és a megyei 

jogú városok kivételével a megyében található városok pályázhatnak. A városok zöldesítését 

célozza meg a pályázat. Elsősorban egy projekt ötletet kell benyújtani. A Millenniumi Park 

megújítását választották erre a célra, a meglévő funkciók megtartásával, bővítésével egy 

rendezvénytér és egy termelői piac megtartására is alkalmas tér kerülne kialakításra. A zöld 

felület átalakítása is megtörténne. Ez egy 100 %-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás. 

Önrészt sem kell biztosítania az önkormányzatnak. Minimum 40, maximum 130 M Ft-os lehet 

a projekt összege.  Most arról kell döntenie az önkormányzatnak, hogy a pályázaton el kíván-e 

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

Bizottság. Megkérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát.  
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Luka János: A bizottság támogatta a „Zöld város kialakítása” tárgyú pályázat benyújtását, mely 

a Hármashalom melletti tér átalakítására irányul. 

 

Lipovits Máté: A város lakóinak tájékoztatásaképpen szeretné, ha elhangzana a képviselő-

testületi ülésen az, hogy a Hármashalom Emlékmű nem kerül áthelyezésre. Ne is fontolgassa 

azt a képviselő-testület, hogy kulturális vagy szakrális műveket áthelyez, vagy megbolygat. 

 

Lőrincz György: Előzményként elmondta, hogy korábban a bizottság a projekt ötlethez 

kapcsolódó fejlesztési lehetőségeket tárgyalta meg. Ebben valóban volt egy olyan javaslat, hogy 

a Hármashalmot a templom másik oldalára áthelyezik, annak érdekében, hogy megnöveljék a 

teret. Ezt a lehetőséget aztán elvetette a bizottság és a pályázat sem tette lehetővé.  

Szavazásra tette fel a bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2016. (IX. 02.) Kt. Határozata 

 

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

2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” 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. szeptember 30. 

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- Pályázati lehetőségek, pályázatok benyújtásának támogatása (5. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A napirendi pontban szereplő két pályázat beadásának határideje már lejárt. 

A pályázatokat már benyújtották, utólagosan kell döntést hoznia a képviselő-testületnek. 

Természetesen, ha a képviselő-testület a pályázatok benyújtását nem támogatja, akkor 

visszavonja az önkormányzat a pályázatokat. Az első pályázat a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 

szabadtéri sportpark kialakítására irányul. Ez azt jelenti, hogy 150 m2-en 15 db szabadtéri sport 

eszköz kerülne kihelyezésre a pusztasomorjai játszó- és pihenőparkba. A pályázat teljes 

lebonyolítását a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program végzi, mind a 

közbeszerzést, mind a kivitelezést. Az önkormányzatnak a területet kell biztosítania, illetve 5 

évig vállalni kell, hogy változatlan formában fenntartja azt az önkormányzat. A támogatottság 

100 %-os, önrész nincs. A másik pályázati kiírás szerint az „Európa a polgárokért program”-

ban van lehetőség pályázat beadására testvérvárosi találkozók szervezésére/lebonyolítására. A 

pályázat az Európa Tanács brüsszeli EACEA ügynökségéhez adható be. Korábban pályázott 
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már az önkormányzat sikertelenül. Akkor egy pályázatíró cég készítette a pályázatot, jelen 

pályázatot pedig az önkormányzat pályázati referense állította össze. Remélhetőleg sikerrel jár 

az önkormányzat. 25.000 € vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni, önrészt itt sem kell 

biztosítani. Mindkét pályázatról tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Luka János: A bizottság a két pályázat beadásával egyetértett. 

 

Nemes Csaba: Olvasta korábban az első pályázat kiírását. Akkor arra gondolt, hogy a somorjai 

kiserdőnél lehetne a megvalósítani a sport parkot. A pusztasomorjai játszó- és pihenőpark is 

nagyon jó helyszín és jobban „szem előtt” van. Bízik abban, hogy nyernek is a pályázaton.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

által meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban részt kíván-e venni 

az önkormányzat. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2016. (IX. 02.) Kt. Határozata 

 

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

Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban részt vesz. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelmet nyújtson be 1 db D típusú kültéri 

sportpark megvalósítására a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 

és Közbeszerzési Zrt. felé. 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a projekt támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

4. Dönt továbbá arról, hogy amennyiben a pályázat sikeres, a munkaterület előzetes 

tereprendezésének költségeit illetve a támogatással megvalósuló projekt fenntartási 

kötelezettségeit vállalja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az „Európa a polgárokért program” 

keretein belül, Testvérvárosi találkozók c. pályázaton részt kíván-e venni az önkormányzat. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2016. (IX. 02.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az „Európa a 

polgárokért program” keretein belül, Testvérvárosi találkozók c. pályázaton részt kíván 

venni. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa az EACEA (Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency) ügynökséghez. 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a projekt támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

4. Dönt továbbá arról, hogy a megvalósuló projekt fenntartási kötelezettségeit vállalja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: azonnal 

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- Településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia elfogadása 

(6. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A képviselő-testület ez év május 25-én tartott ülésén fogadta el a 

településfejlesztési koncepció vitaanyagában meghatározott fejlesztési irányokat és a 

koncepció alapját képező megalapozó vizsgálatot. Ezután a jogszabályoknak megfelelő 

folyamatok következtek. Elkészült az örökségvédelmi hatástanulmány, illetve a stratégia 

vitaanyaga. Ezeket véleményezésre meg kellett küldeni a különböző államigazgatási 

szerveknek, a szomszédos települési önkormányzatoknak, illetve azoknak a szervezeteknek, 

akik jelezték, hogy részt kívánnak venni az eljárásban. Ezen szervezetektől beérkezett 

javaslatok kerültek beépítésre a végleges anyagba. Örömmel olvasta, hogy az államigazgatási 

szervek az anyaggal kapcsolatban kifogást nem emeltek. Néhány apróbb javaslat, módosítás 

érkezett, amit az anyagba beépítettek. Volt olyan államigazgatási szerv, amelyik külön kiemelte 

azt a módszert, amit alkalmazott az önkormányzat a koncepció és a stratégia elkészítése során. 

A folyamatot társadalmasították, már a műhelymunkába bevonták a helyi civil szervezeteket, 

gazdálkodó szervezetek képviselőit. Így egy széleskörű véleménynyilvánításra tudták alapozni 

az anyagot. Ezúton köszönte meg mindenkinek, civil szervezeteknek, cégeknek, a képviselő-

testület tagjainak, a Völgyzugoly Műhely Kft-nek és Bella Sándornak, hogy segítették a 

munkát. Megítélése szerint egy nagyon jó koncepció és stratégia született, amire építhet a 

település az elkövetkező években. Remélhetőleg a megfogalmazott célokból minél többet meg 

tudnak valósítani. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

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

 

Luka János: A bizottság a településfejlesztési koncepciót és integrált településfejlesztési 

stratégiát módosítások nélkül elfogadásra javasolta. 

 

Lipovits Máté: Megköszönte mindenkinek a munkát, aki segített abban, hogy a 

településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia létrejöjjön abban a 

formában, ahogy az most a képviselő-testület elé került. A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Építési és Műemlékvédelmi Osztálya is nagyon helyesen 

felhívta a figyelmet arra, hogy a műemlék jellegű vagy helyi védelemre érdemes épületeknek 

dolgozzon ki az önkormányzat egy rendeletet. Megnyugtató választ kapott Jegyző Asszonytól, 
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hogy ez a jövő évben megvalósul. Az is megnyugtató, hogy a rendeletben szerepelni fog, hogy 

a homlokzatok felújítására az önkormányzat minden évben elkülönít egy bizonyos keretet.  

 

Molnár Gábor: A felújításokkal kapcsolatban véleménye az, hogy a jövő évben a költségekkel 

ezen a téren óvatosan kell bánnia az önkormányzatnak. A Klafszky Katalin Tagiskola felújítása 

mellett nem gondolta, hogy bármilyen más épület felújítására tudna az önkormányzat költséget 

elkülöníteni.  

 

Lőrincz György: Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi anyag egy alapdokumentum ahhoz, 

hogy az összes többi településrendezést célzó eszköz is felülvizsgálatra kerüljön. Törvényi 

kötelezettség a rendezési terv átfogó felülvizsgálata, aminek szerves része ez az anyag.  

 

Nemes Csaba: Amikor összehívták a fórumot, nagyon jó volt látni, hogy milyen agilis társaság 

gyűlt össze. Nagyon örült annak, hogy a helyi cégek képviselői legfelsőbb szinten 

képviseltették magukat és aktívan vettek részt a műhelymunkában. Sajnálta, hogy a 

véleményezésnél már a helyi cégek nem mondtak véleményt. Bízik abban, hogy ami az anyagba 

belekerült, abból minden meg is valósul.  

 

Lőrincz György: Talán a helyi cégek azért nem fogalmaztak meg véleményt, mert a fórumokon 

már egyszer megfogalmazták véleményeiket és úgy érezhették, hogy ezek az anyagba bele is 

kerültek. Megkérdezte a Völgyzugoly Műhely Kft. munkatársát, Kéthelyi Mártont, illetve Bella 

Sándort, kívánnak-e az anyaggal kapcsolatban szóbeli kiegészítést tenni.  

 

Kéthelyi Márton: Megköszönte az egész városnak a munkáját, nagyon jól együttműködött a kft. 

és a város. Remélte, hogy a város számára két, nagyon jól használható dokumentum született, 

amiket a döntések során az önkormányzat használni tud.  

 

Bella Sándor: Szintén megköszönte mindenkinek a munkát, aki aktívan részt vett abban. Sok 

kérdőív kitöltésre került, az ebben való közreműködést is külön megköszönte. A most elkészült 

anyag az önkormányzat egyik legfontosabb stratégiai dokumentuma, terjedelemre és tartalomra 

sem kevés. Ezeket az anyagokat kötelező az önkormányzat honlapján megjelentetni. Tehát 

bárki betekinthet a véglegesített dokumentumokba. Kérte, hogy azok a szakemberek, akik a 

városban különböző szakterületeken dolgoznak, a saját szakterületükkel foglalkozó részt 

nézzék át, hiszen a szakági koncepciónak ezekre az anyagokra kell épülnie. Az önkormányzat 

következő lépése a rendezési terv felülvizsgálata, ahogy azt Polgármester Úr is említette. 

Remélhetőleg jövő év áprilisára vagy májusára a rendezési terv is elfogadásra kerül.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a településfejlesztési koncepció elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2016. (IX. 02.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében meghatározott településfejlesztési koncepciót elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott koncepció 

közzétételéről a jogszabályban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 
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Határidő: 2016. szeptember 7. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az integrált településfejlesztési koncepció elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2016. (IX. 02.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. sz. 

mellékletében meghatározott integrált településfejlesztési stratégiát elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott stratégia közzétételéről 

a jogszabályban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2016. szeptember 7. 

 

5./ Napirendi pont 

 

 

- Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása (7. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Közismert, hogy október 2-án népszavazás lesz és a 2014-es választások során 

a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait megválasztotta a képviselő-testület, de 

néhányan lemondtak és új tagok, illetve póttagok megválasztására van szükség. Az anyagban 

szerepel a személyek neve, akiket felkértek arra, hogy a bizottságokban dolgozzanak. Ők 

vállalták ezt a tisztséget. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2016. (IX. 02.) Kt. Határozata 

 

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

Jánossomorja városban az alábbi személyeket a szavazatszámláló bizottság póttagjának 

megválasztja: 

 

Szkiba Gábor 9242 Jánossomorja, Szent István u. 46. 

Horváth Klaudia 9241 Jánossomorja, Féltoronyi u. 4/B. 

Németh Gergő 9242 Jánossomorja, Széchenyi u. 4. 

Németh Vivien 9241 Jánossomorja, Csalogány u. 14. 

Pintér Erzsébet 9241 Jánossomorja, Alsó-Lovarda u. 2. 
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Jakab Aliz 9241 Jánossomorja, Klafszky K. u. 38.  

Tóth Tünde 9241 Jánossomorja, Malom u. 8. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottsági póttagoktól az esküt vagy 

fogadalmat vegye ki.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

      dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2016. szeptember 28. 

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

- Díszpolgári cím és Jánossomorjáért Emlékplakett adományozása – zárt ülés 

 

 

Lőrincz György: Bejelentette, hogy a 6./ 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György        Dr. Péntek Tímea 

  polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


