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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2017. március 29. napján (szerdán) 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. 

 

 

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

  

  

Lőrincz György: Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő jelen 

van, (Dr. Kurunczi Károly és Winkler László jelezték, hogy nem tudnak részt venni a képviselő-

testületi ülésen, dr. Mihályi Zsuzsanna és Molnár Gábor jelezték, hogy később érkeznek) továbbá 

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

jogosultak. (2. sz. melléklet)  

Módosító javaslata volt a napirenddel kapcsolatban. Javasolta, hogy a 9. napirendi pont 1. 

napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Védőnői Szolgálat beszámolója 

 

2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 

18.) rendelet felülvizsgálata 

 

3./ Településrendezési terv módosítása 

 

4./ A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 

5./ „Jánossomorja Város Kiváló Tanára, Zenetanára, Tanítója, Óvónője”, „Az oktatási 

intézmény kiváló dolgozója”, „Jánossomorja Város Sportdíja”, „Jánossomorja Város 

Kiváló Tanulója” díj alapításáról szóló 5/2009. (III. 26.) rendelet felülvizsgálata 

 

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

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása 

 

7./ Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása 

 

8./ Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítási programja 

 

9./ Járda-felújítási koncepció 
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10./ Az AQUA Szolgáltató Kft. társasági szerződésének módosítása 

 

11./ Ingatlanügyek 

 

12./ Köznevelési intézmény átszervezésének véleményezése 

 

13./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

14./ Beszerzési szabályzat módosítása 

 

15./ Egyéb ügyek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

Lőrincz György: Mielőtt rátért a napirendre, bemutatta Dimény Gábort, aki márciustól az 

önkormányzat főépítészi feladatait látja el megbízással. Két fő oka van a főépítész 

alkalmazásának. Az egyik a rendezési terv átfogó felülvizsgálata, a másik pedig az arculati 

kézikönyv elkészítése. Ez utóbbi törvényi kötelezettség, év végéig kell elkészíteni. Megkérte 

Dimény Gábort, néhány mondatban mutatkozzon be. 

 

Dimény Gábor: Mosonmagyaróváron született, 30 éves koráig ott is lakott. A műegyetemen 

mérnök karon végzett. Az alapdiplomája szerkezetépítő mérnök. Később a műemlék-

szakvédelmi és az urbanisztikai szakmérnöki szakokat is elvégezte. Dolgozott az állami 

építőipari vállalatnál Szekszárdon, aztán az államigazgatásban Győrben, sátorszerkezet 

tervezőként a Graboplastnál. 1991-től Mosonmagyaróváron városi főépítész volt. 1996-ban az 

állami főépítész hívta meg munkatársának az állami főépítészi irodába. Innen vonult nyugdíjba 

2016 áprilisában. Ebben a munkakörben a megyei rendezési tervek véleményezése és a 

tervtanács titkári feladatainak ellátása volt. Megtiszteltetésnek érzi, hogy megkereste 

Jánossomorja Város Önkormányzata és igyekszik szakmai tapasztalataira alapozva 

tisztességesen helytállni.  

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- Védőnői Szolgálat beszámolója (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A város képviselő-testülete összeállította az idei munkatervét és ebben szerepel 

március hónapra a Védőnői Szolgálat beszámolója. Köszöntötte Herczegné Pintér Andreát és 

Timárné Biró Anitát. A védőnők a beszámolót elkészítették. A napirendi pontot megtárgyalta a 

Szociális- és Egészségügyi Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság. Kérte Lipovits 

Mátét, mondja el a Szociális- és Egészségügyi Bizottság véleményét, utána pedig Nemes Csabát, 

a Humánpolitikai Bizottság elnökét kérte a bizottság véleményének ismertetésére. Megkérdezte 

az anyag készítőit, kívánják-e szóban kiegészíteni beszámolójukat. 

 



3 
 

Herczegné Pintér Andrea és Timárné Biró Anita nem kívánták írásos beszámolójukat 

kiegészíteni. 

 

Lipovits Máté: Köszöntötte a beszámoló készítőit. Megköszönte a két védőnő eddig végzett 

munkáját mind a bizottság, mind a maga nevében. A bizottságnak egyetlen kérdése volt a 

bizottsági ülésen: akik ideiglenes lakcímmel tartózkodnak Jánossomorján, jár-e az ellátás. Azt a 

megnyugtató választ kapták, hogy igen. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a 

beszámolót. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság is megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta 

azt a képviselő-testületnek.  

 

Lőrincz György: Csatlakozott Lipovits Mátéhoz és megköszönte a védőnőknek a beszámoló 

elkészítését. Képet kaphatott a képviselő-testület arról, hogy milyen munkát végeznek a Védőnői 

Szolgálatban dolgozó kolléganők. Megköszönte áldozatos munkájukat, amit a szolgálat 

keretében Jánossomorján és Várbalogon végeznek. Az utóbbi években nem készült a szolgálat 

munkájáról beszámoló és örült annak, hogy ez most megtörtént, így a közvélemény és a 

képviselő-testület is megismerte a védőnők munkáját. Szavazásra tette fel a Védőnői Szolgálat 

beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 

munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

2./ Napirendi pont 

 

 

- A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 

18.) rendelet felülvizsgálata (4. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a rendelet alapvetően két helyen módosul. A Szociális- és 

Egészségügyi Bizottság az elmúlt év során felvetette, hogy a támogatások megállapítása során 

figyelembe vehető egy főre eső jövedelemhatár összege alacsony. Ez az összeg családban élők 

esetében az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének, ami jelenleg 28.500,- 

Ft, 150 %-át, egyedül élők esetében ugyanezen összeg 200 %-át nem haladja meg. A bizottság 

ezen összeghatárokat szeretné a bizottság 250, illetve 300 %-ra emelni. A másik módosítás pedig 

kötődik ahhoz, hogy a múlt évben döntött a képviselő-testület arról, hogy csatlakozik a 

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretében ellátott idősek bentlakásos otthona és 

gondozóháza szolgáltatáshoz. Ezt a döntést is át kell vezetni a rendeletben. A napirendi pontot 

megtárgyalta a Szociális- és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság is. Kérte Lipovits Mátét és Luka Jánost, ismertessék a bizottságok javaslatait.  
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Lipovits Máté: Véleménye szerint célszerűbb lett volna először a pénzügyi bizottság véleményét 

meghallgatni, mivel a pénzügyi bizottság ülése előbb volt és a bizottság véleményéhez a 

Szociális- és Egészségügyi Bizottság alkalmazkodott. 

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság 100 %-os emelést javasolt az összeghatárok emelése 

tekintetében. A pénzügyi bizottság erre tett egy módosító javaslatot, amelyet aztán a Szociális- 

és Egészségügyi Bizottság is támogatott. E szerint a családosok tekintetében az értékhatárt 200 

%-ra, egyedül élők esetében pedig 250 %-ra emelnék.  

 

Luka János: A bizottság kérdése az volt, hogy hány esetben fordult elő az, hogy az összeghatár 

miatti korlátozás okán nem kapott valaki támogatást. Erre választ nem kaptak, mivel erről nem 

készül statisztika. Az összeghatárra tekintet nélkül egy évben két alkalommal is lehet adni 

támogatást. A bizottság 50 %-os emelést javasolt az értékhatárok tekintetében. A költségvetésbe 

betervezett összeget ez az emelés nem fogja módosítani. Az idősek bentlakásos otthona és 

gondozóháza szolgáltatáshoz történő csatlakozást a bizottság támogatta.  

 

Prátser Krisztián: Nagyságrendileg hány ember tartozik a támogatottak körébe? Változik-e 

ezeknek az embereknek a száma? 

 

Lipovits Máté: Az iskolakezdés és a karácsonyi ünnepek előtti időszakban magasabb a 

kérelmezők száma. Abban az időszakban 80-100 főre tehető. Átlagban pedig 20-30 főről van 

szó. Statisztika konkrétan nem készült, de innentől készülni fog.  

 

Lőrincz György: Nehéz konkrét számot mondani, van olyan év, hogy több ember kerül rendkívüli 

élethelyzetbe és van olyan év, amikor kevesebb.  

 

Lipovits Máté: Már többször elhangzott, hogy érdemes lenne bevezetni az úgynevezett település 

kártyát és azon keresztül eljuttatni a szociálisan rászorulóknak a támogatást. Így nem minden 

esetben pénz formájában kerülne a támogatás a rászorulókhoz. Polgármester Úr elmondta, hogy 

a támogatás jelenleg sem mindig pénz formájában kerül átadásra, hiszen tűzifát is kaphatnak a 

kérelmezők, illetve a családgondozóval közösen vásárolják le a bizottság által megítélt összeget. 

A statisztika arra is jó lesz, hogy megfontolásra kerüljön a kártya bevezetése.  

 

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

Bizottság módosító javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 2/2017. (IV. 6.) 

önkormányzati rendeletét, mely a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 3/2015. (II. 18.) rendelet módosításáról szól az 5. sz. melléklet szerint.  

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- Településrendezési terv módosítása (6. sz. melléklet) 

 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna megérkezett, 6 fő képviselő van jelen. 
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Lőrincz György: A képviselő-testület februári ülésén már tárgyalt a településrendezési terv 

módosításáról. Akkor egy vállalkozó és egy lakossági kezdeményezés kapcsán egy állami 

főépítészi eljárás keretében egy módosítás kezdeményezésére került sor a helyi építési szabályzat 

tekintetében. A főépítész a módosítás ellen kifogást nem emelt. Így a képviselő-testület által 

kezdeményezett módosítás végrehajtható. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, 

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

véleményét.  

 

Luka János: A módosítás arról szól, hogy a Halomalja utcai hosszú telkek ketté oszthatók. 

Nyilván középen egy utat kell létesíteni. Ez csak abban az esetben végrehajtható, ha valamennyi 

telekkel rendelkező személy egyetért a telekmegosztással és az út létesítésével. Az út 

kialakításához a terület tulajdonosainak a terület egy részéről le kell mondaniuk. A 

tulajdonosokat a rendezési terv módosításába be kell vonni. Ha új területek merülnek fel a 

későbbiek kapcsán, ugyanezt az eljárást kell lefolytatni, ugyanezt a módszert kell alkalmazni. A 

településrendezési terv módosítását a bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 3/2017. (IV. 6.) 

önkormányzati rendeletét, mely a településrendezési terv módosításáról szól a 7. sz. melléklet 

szerint.  

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása (8. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről szóló kormányrendelet rögzíti, hogy ezek módosításával 

kapcsolatban az önkormányzatnak tájékoztatást, véleményeztetést kell végrehajtania a helyi 

adottságoknak megfelelően. Ezen folyamat lebonyolításához partnerségi egyeztetés szabályairól 

rendeletet kell alkotnia. Ez korábban határozat volt. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, 

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

véleményét.  

 

Luka János: A bizottság javaslata az 1. § (2) bekezdésének d) pontjára vonatkozott. A bizottság 

nevesíteni kérte a római katolikus és a református egyházat. Ezzel a módosítással a rendeletet 

elfogadásra javasolta a bizottság.  

 

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

Bizottság módosító javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 4/2017. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletét, mely a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a 

településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szól a 9. sz. melléklet szerint. 
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5./ Napirendi pont 

 

 

- „Jánossomorja Város Kiváló Tanára, Zenetanára, Tanítója, Óvónője”, „Az oktatási 

intézmény kiváló dolgozója”, „Jánossomorja Város Sportdíja”, „Jánossomorja 

Város Kiváló Tanulója” díj alapításáról szóló 5/2009. (III. 26.) rendelet 

felülvizsgálata (10. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az elnevezésből látható, hogy egy rendeletben több díj odaítélését szabályozta 

a képviselő-testület. Ezt a rendeletet 2009-ben fogadta el a képviselő-testület. Azóta változott a 

törvény és így új rendeletet kell alkotni. Alpolgármester Úrnak, aki egyben iskolaigazgató is, volt 

több javaslata a rendelet kapcsán. Az egyik szerint a Humánpolitikai Bizottság ne bírálja, csak 

véleményezze a felterjesztett személyeket. A másik szerint a jelölés határidejét módosította. A 

harmadik pedig a díjjal járó összeg emeléséről szól. A napirendi pontot megtárgyalta a 

Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

Kérte a bizottságok elnökeit, mondják el a bizottságok véleményeit. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság a három módosító javaslatból kettővel egyetértett. 

Nevezetesen a pénzösszegekkel és a jelölési határidőkkel. Határozottan kérte a bizottság, hogy 

azt a bevált gyakorlatot, miszerint a bizottság bírálja el a díjak odaítélését, hagyják a 

Humánpolitikai Bizottság hatáskörében. Ha a „véleményezze” szó maradna a „bírálja” helyett, 

akkor a bizottság úgy érezné, hogy csorbulna a bizottság hatásköre. Ezzel a módosítással 

elfogadásra javasolták a rendeletet.  

 

Luka János: A bizottság a rendelet anyagi részét véleményezte. Ezzel kapcsolatban az volt a 

bizottság javaslata, hogy bruttó összeg szerepeljen a rendeletben. Az 1. és 2. § vonatkozásában 

bruttó 120.000,- Ft, míg a 3. § vonatkozásában bruttó 30.000,- Ft legyen a díjjal járó juttatás 

összege. A juttatást a tartalék terhére kell betervezni. A különbözet mintegy 300 E Ft-ot tesz ki.  

 

Bella Zsolt: A Humánpolitikai Bizottság javaslatához lenne véleménye. Nem az volt a célja, hogy 

a Humánpolitikai Bizottság hatáskörét csorbítsa. Nem szeretné, ha előfordulna olyan, hogy az 

intézményvezető által felterjesztett személy neve nem kerülne a képviselő-testület elé, mert a 

bizottság nem javasolja azt a személyt a díjra. 

 

Nemes Csaba: Ettől biztosan nem kell tartani. Ha a bizottság nem bírálhatja el a díjra javasolt 

személyeket, akkor ebben az esetben nincs szükség a bizottságra. A bizottság ragaszkodik ahhoz, 

hogy a véleményezés helyett döntés szerepeljen a rendeletben.  

 

Lőrincz György: A Humánpolitikai Bizottság ülésén elhangzott, hogy semmiféle visszaéléssel 

nem kívánnak élni a díjazottak személyével kapcsolatban.  

 

Luka János: Amennyiben a bizottság egy jelöltet elutasít, akkor is be kell számolni a képviselő-

testületnek a jelölésről. A végső döntést a képviselő-testület mondja ki. A Humánpolitikai 

Bizottság megindokolja, hogy a jelölést miért nem támogatta. A képviselő-testület pedig dönt 

arról, hogy ezt az indoklást figyelembe veszi vagy felülemelkedik rajta. Nem gondolta volna, 

hogy egy beérkezett javaslat nem kerül a képviselő-testület elé. Nyilván nem minden évben van 

két vagy több jelölt, de ha ez előfordul, akkor választani kell. Javasolta, hogy maradjon az eddigi 
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gyakorlat azzal a kiegészítéssel, hogy a Humánpolitikai Bizottságnak az elutasításról is be kell 

számolnia. 

 

Dr. Péntek Tímea: Jelenleg a rendeletben az szerepel, hogy ha a Humánpolitikai Bizottság nem 

támogat egy személyt, akkor arról a képviselő-testület nem tud dönteni, mivel annak a 

személynek a jelölése nem kerül a képviselő-testület elé. De Luka János kiegészítését be lehet 

építeni a rendeletbe.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a 

Humánpolitikai Bizottság elbírálja a díjazásra felterjesztett személyeket.  

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal nem javasolta a rendelet-tervezet fentiek szerinti 

elfogadását.  

 

Dr. Péntek Tímea: A rendelet alkotáshoz minősített többség szükséges, tehát 5 fő igen szavazata 

szükséges.  

Véleménye szerint Luka János kiegészítése megfelelő lenne. A Humánpolitikai Bizottság bírálati 

jogköre megmarad, azzal a kiegészítéssel, hogy a bírálatokat a képviselő-testület elé kell 

terjesztenie a bizottságnak.   

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a 

Humánpolitikai Bizottság elbírálja a díjazásra felterjesztett személyeket és a képviselő-testület 

részére beszámol valamennyi díjazásra felterjesztett személyről. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal javasolta a rendelet-tervezet fentiek szerinti 

elfogadását 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a 

javaslattétel határideje a rendelet 1. § és 3. § vonatkozásában egységes április 15. napja legyen. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal javasolta a rendelet fentiek szerinti elfogadását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a díjjal 

járó juttatás összege az 1. és 2. § vonatkozásában bruttó 120.000,- Ft, a 2. § vonatkozásában 

bruttó 30.000,- Ft legyen. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal javasolta a rendelet fentiek szerinti elfogadását. 

 

A képviselő-testület fentiek szerint elfogadta és megalkotta az 5/2017. (IV. 6.) önkormányzati 

rendeletét, mely „Jánossomorja Város Kiváló Tanára, Zenetanára, Tanítója, Óvónője”, „Az 

oktatási intézmény kiváló dolgozója”, „Jánossomorja Város Sportdíja”, „Jánossomorja Város 

Kiváló Tanulója” díj alapításáról szól a 11. sz. melléklet szerint.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, egyért-e a képviselő-testület azzal, hogy fenti 

rendelet megalkotása miatt a díjazásra fordítandó összeget 300 E Ft-tal emeljék meg a 2017. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

„Jánossomorja Város Kiváló Tanára, Zenetanára, Tanítója, Óvónője”, „Az oktatási 

intézmény kiváló dolgozója”, „Jánossomorja Város Sportdíja”, „Jánossomorja Város 

Kiváló Tanulója” díj alapításáról szóló rendelet megalkotása következtében a díjazás 

kifizetéséhez szükséges különbözetet, melynek várható összege 300 E Ft, Jánossomorja 

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tartalékalapja terhére biztosítja. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

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

önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 12 civil szervezettől összesen 43 M Ft-ra érkezett pályázat. A 

költségvetésben erre a támogatási formára 29,1 M Ft került elkülönítésre. Az igény tehát mintegy 

14 M Ft-tal magasabb. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztés és Ügyrendi Bizottság, valamint 

a Szociális- és Egészségügyi Bizottság véleménye ugyanaz a támogatások mértékét illetően. A 

Humánpolitikai Bizottság három esetben javasolt más összegű támogatást. Megkérte a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztés és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Luka János: Elmondta, hogy a „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 3 M Ft-ot igényelt. A 

bizottság javaslata 2,4 M Ft. A Jánossomorjai Fúvós Egyesület igénye 1 M Ft-os volt, a bizottság 

600 E Ft-ot javasolt. A Jánossomorjai Sport Egyesület 16.645 E Ft-ot igényelt, a bizottság 

javaslata 11.500 E Ft. A sportegyesületnél a 16.645 E Ft nem az éves költségvetést mutatja. A 

16.645 E Ft tartalmazza a TAO támogatás önrészét is, ami 3 M Ft. Ezt le kell választani a 16.645 

E Ft-ról. Így marad 13.645 E Ft, ezzel szemben a javaslat 11.500 E Ft. MOSON-SZÉL Kulturális, 

Szabadidő és Sport Egyesület támogatási igénye a tavalyihoz képest csaknem 

megháromszorozódott egy nagy produkció miatt. A produkció 1,2 M Ft. Ezt a bizottság nem 

támogatta. A bizottság javaslata az, hogy az egyesület egyéb tevékenységét támogassák 1,2 M 

Ft-tal. A Jánossomorja Baseball Egyesület 4.236 E Ft-os támogatást igényelt. A bizottság 3,2 M 

Ft-ot javasolt. Itt a saját forrás oszlopban 150 E Ft szerepel. Ezt a bizottság elég szerénynek véli 

ahhoz képest, hogy itt az éves tagdíjnak kell szerepelnie. A baseball egyesület külföldi ligában 

is szerepel, a bizottság azt támogatta, hogy az egyesület inkább itthon versenyezzen Az Örökség 

Kulturális Egyesületnél a tagdíj 1,3 M Ft. Igényük 1.741 E Ft, a bizottság javaslata 1,4 M Ft. A 

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 8.885 E Ft-os igényében szerepel egy 1,5 M Ft-os 

fejlesztési összeg. Véleménye szerint ezt el kell különíteni a 8.885 E Ft-os összegtől, ez nem a 

civil alap támogatásával kell, hogy megvalósuljon. A bizottság 6,1 M Ft-ot javasolt. Az 

Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 250 E Ft-os igény juttatott el az önkormányzathoz 

az óvodában eszközök vásárlására. Ezt a bizottság nem támogatta. Ennek a megvalósításához az 

óvoda költségvetéséből kell forrást találni. Jánossomorja Sakk Barát Egyesülete 554 E Ft-ot 

igényelt, a bizottság 200 E Ft-ot javasolt az eszközök megvásárlásához. A Jánossomorjai 

Független Közéleti Társaságnak a bizottság 1 M Ft-ot javasolt. A Mosonszentpéteri Iskoláért 
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Alapítvány 450 E Ft-os igényét nem támogatta a bizottság. Amihez a támogatást kérték, arról a 

fenntartónak és az önkormányzatnak kell megállapodnia. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1.640 

E Ft-os támogatási igénnyel jelentkezett, a bizottság 1.500 E Ft-ot javasolt. Ezek az összegek 

teszik ki a 29,1 M Ft-ot, melyet a költségvetésben a képviselő-testület meghatározott. Azokat az 

egyesületeket tudják jó szívvel támogatni, amelyek jelentős mértékű lakossági vagy közösségi 

támogatással rendelkeznek. Nem az önkormányzat feladata az, hogy 100 %-ban fenntartson 

bizonyos egyesületeket. Azokat az egyesületeket támogatják, amelyeknél nagy az érdeklődés, a 

támogatói kör. A támogatásokat úgy kell elkölteni, hogy a jánossomorjaiak minél nagyobb része 

élvezze azt.  

 

Lipovits Máté: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság javaslata megegyezik a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatával.  

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság véleménye három esetben tért el a Pénzügyi, 

Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és a Szociális- és Egészségügyi Bizottság 

javaslatától. A Jánossomorjai Sport Egyesületnek a 11,5 M Ft helyett 11 M Ft-ot, a Jánossomorja 

Baseball Egyesületnek 3,2 M Ft helyett 3,5 M Ft-ot, a Jánossomorja Sakk Barát Egyesületének 

200 E Ft helyett 400 E Ft-ot javasolt megítélni.  

Magánvéleményként elmondta, hogy az Örökség Kulturális Egyesület esetében sem csak a tagdíj 

teszi ki az 1,3 M Ft-ot.  

 

Lőrincz György: A sportegyesülettől levont 500 E Ft-ot osztotta el a bizottság a baseball 

egyesület és a sakk egyesület között.  

 

Bella Zsolt: A Humánpolitikai Bizottság javaslatával ellentétben a sakk egyesületnek megítélt 

plusz 200 E Ft-ot a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság részére javasolta megítélni. A 

társaskör egész évben színes programot kínál a település lakóinak. Nemcsak a kerékpártúrát 

finanszírozzák ebből a támogatásból, hanem a Tökfesztivált, az Adventi Forgatagot, a Canto 

Excolo Kamarakórus koncertjeit.  

 

Lőrincz György: Mivel nyolc pályázó támogatási összegével mindhárom bizottság egyetértett, 

ezért javasolta, hogy erről a nyolc pályázóról egyben döntsenek. Ezek a következők: 

„Jánossomorja” Polgárőr Egyesület, Jánossomorjai Fúvós Egyesület, MOSON-SZÉL Kulturális, 

Szabadidő és Sport Egyesület, Örökség Kulturális Egyesület, Jánossomorja Kultúrájáért 

Egyesület, Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány, 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület.  

Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a fent felsorolt civil szervezeteket a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság és a Szociális- és 

Egészségügyi Bizottság által javasolt összeggel támogassa a képviselő-testület.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

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

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

civil szervezeteket az alábbi összegekkel támogatja:  
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Támogatott civil szervezet Támogatási összeg 

„Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 2.400.000,- 

Jánossomorjai Fúvós Egyesület 600.000,-  

MOSON-SZÉL Kulturális, Szabadidő és Sport 

Egyesület 

1.200.000,- 

Örökség Kulturális Egyesület 1.400.000,- 

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 6.100.000,- 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja 1.500.000,- 

Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 0 

Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány 0 

 

 

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

megkösse. 

 

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

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

                   dr. Péntek Tímea jegyző 

 

      Határidő: 2017. április 13., ill. 2017. április 28. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Humánpolitikai Bizottság javaslatát, miszerint a 

Jánossomorjai Sport Egyesület támogatása 11 M Ft legyen. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

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

szervezetek 2016. évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a 

Jánossomorjai Sport Egyesületet 11 M Ft-tal támogatja.  

 

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

megkösse. 

 

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

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

                   dr. Péntek Tímea jegyző 

 

      Határidő: 2017. április 13., ill. 2017. április 28. 

  

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Humánpolitikai Bizottság javaslatát, miszerint a 

Jánossomorja Baseball Egyesület támogatása 3,5 M Ft legyen. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

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

szervezetek 2016. évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a 

Jánossomorja Baseball Egyesületet 3,5 M Ft-tal támogatja.  

 

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

megkösse. 

 

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

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

                   dr. Péntek Tímea jegyző 

 

      Határidő: 2017. április 13., ill. 2017. április 28. 

  

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Bella Zsolt javaslatát, miszerint Jánossomorja Sakk Barát 

Egyesülete támogatása 200 E Ft legyen. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal nem hozott döntést. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Bella Zsolt javaslatát, miszerint a Jánossomorjai Független 

Közéleti Társaság támogatása 1,2 M Ft legyen. 

 

A képviselő-testület 2 igen, 4 nem szavazattal nem támogatta Bella Zsolt azon javaslatát, mely 

szerint a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 1,2 M Ft összegű támogatásban részesüljön. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Jánossomorjai Független Közéleti 

Társaság támogatása 1 M Ft legyen. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

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

szervezetek 2016. évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként a 

Jánossomorjai Független Közéleti Társaságot 1 M Ft-tal támogatja.  

 

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

megkösse. 

 

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

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

                   dr. Péntek Tímea jegyző 

 

      Határidő: 2017. április 13., ill. 2017. április 28. 
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Lőrincz György: Mivel a pályázati keretből maradt 200 E Ft, ezért szavazásra tette fel a kérdést, 

miszerint a Jánossomorja Sakk Barát Egyesülete támogatása 400 E Ft legyen.  

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

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

„Civil szervezetek 2016. évi támogatása” című pályázati felhívás eredményeként 

Jánossomorja Sakk Barát Egyesületét 400 E Ft-tal támogatja.  

 

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

megkösse. 

 

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

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

                   dr. Péntek Tímea jegyző 

 

       Határidő: 2017. április 13., ill. 2017. április 28. 

 

Lőrincz György: Alapvetően nagy támogatója a civil életnek, de ennek egyik fontos mutatója az, 

hogy meg kell próbálni minél inkább önállóan működni és nem csak önkormányzati forrásból 

működni. Néhány egyesület úgy gondolja, hogy tevékenységüket teljes egészében az 

önkormányzatnak kell finanszírozni. Bíztatta a civil szervezetek képviselőit, hogy keressenek 

szponzorokat, támogatókat, illetve keressék meg az önkormányzat pályázati referensét, aki 

esetleges pályázatok elkészítésében tud segíteni.  Elmondta még, egy megyei lap mai számában 

olvasható, hogy egy szomszéd város összesen 6 M Ft-tal támogatják a civil szervezeteket. 

Nagyobb önmérsékletet és több lábon állást kért a civil szervezetektől, megköszönve azt, hogy a 

városért tevékenykednek.  

 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása (13. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A törvény értelmében minden év március 31-ig összesített közbeszerzési tervet 

kell készítenie az önkormányzatnak az adott évre vonatkozó közbeszerzésekről. Négy 

közbeszerzési összeghatárt elérő beruházást tervezett idén az önkormányzat. Mind a négyre 

TOP-os pályázat keretében pályázott az önkormányzat. Akkor fognak realizálódni, ha nyernek a 

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

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

 

Luka János: A közbeszerzési terv elfogadását a bizottság egyhangúlag támogatásra javasolta a 

képviselő-testületnek. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzési 

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

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban tegye közzé a közbeszerzési tervet. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2017. április 15. 

 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítási programja (14. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Tavaly fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat lakás-felújítási 

koncepcióját. Ebben szerepelt az, hogy a lakás-felújításra programot kell készíteni. A VÜMESZ 

munkatársai felmérték az önkormányzati lakóépületek állományát, az elvégzendő feladatokat, 

annak várható bekerülési költségét is megbecsülték, illetve ütemekre bontva egy táblázatba 

foglalták ezt össze, melyet valamennyi képviselő-testületi tag megkapott az előterjesztése mellé. 

Az önkormányzati lakásállománytól egy nagyon alapos felmérés készült, így tervszerűen végig 

gondolhatják, hogy az elkövetkező években milyen jellegű felújításra van szükség. A napirendi 

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

Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: Elsősorban megköszönte a VÜMESZ által végzett munkát, ez ugyanis egy 

hiánypótlás volt. Ilyen jellegű felmérés ugyanis eddig nem készült. A felmérés azt mutatja, hogy 

az el nem végzett karbantartások értéke mintegy 45 M Ft. A felújítási összeg épületenként 

különböző. Szerepelnek az épületek közt olyanok is, amelyek értékesíthetők. Az esetleges 

értékesítés miatt a felújításra szánt összeg megtakarítható. Van olyan felújítás is, ami nem 

halasztható. Az Óvoda u. 14. szám alatti lakásnál szükséges a kémény felújítása. Ez a lakás 

azonban vizesedik is. Hatalmas átalakítással lehetne ezt az épületet korszerűvé tenni. Át kell 

gondolni, hogy milyen munkálatok kerülnek elvégzésre. A Szent István u. 11. szám alatti 

lakásoknál komplex felújítás vagy bontás szükséges. Kérdés, hogy milyen összegből lehetne 

felújítani ezeket a lakásokat és azt, hogy az ott lakókat hova lehetne költöztetni. A harmadik 

ingatlan a Tarcsai u. 1. szám alatt található. Itt szintén az a javaslat, hogy az épület egy részét el 

kell bontani. Nem lehet ezentúl odáig eljutni, hogy bontásra kerüljön egy-egy épület. Minden 

évben gondolni kell a felújításra és minden évben kell egy bizonyos összeget elkülöníteni erre a 

célra. A bérleti díjak összege nem finanszírozza ezeket az összegeket. A bizottság elfogadásra 

javasolta az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítási programját. 
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Lőrincz György: Valóban minden évben kell költeni a lakásokra is, ugyanúgy ahogy az utakra 

és a járdákra. Ha ezt tervszerűen teszik, akkor nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy gyors 

„tűzoltó” munkára van szükség néhány lakás esetében.  

Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítási 

programját elfogadja-e a képviselő-testület. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítási 

programját elfogadta. 

 

2. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2017. évi lakóház felújítási keretösszeg terhére 

a felújítási program I. ütemében meghatározott feladatokat kell megvalósítani. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

- Járda-felújítási koncepció (15. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Szintén korábban határozta meg a képviselő-testület azt, hogy az utakhoz 

hasonlóan készüljön egy felmérés a járdák állapotáról és egy több évre szóló cselekvési terv a 

járdák felújítására vonatkozóan is. Ez a felmérés is a VÜMESZ közreműködésével és 

Alpolgármester Úr vezetésével készült el. Felmérésre került a járdák állapota, minősége, hossza 

és szélessége és erről készült egy összefoglaló táblázat, valamint egy koncepció.  

 

Bella Zsolt: Megköszönte a VÜMESZ közreműködését és segítségét, mivel ez a felmérés egy 

nagy munka volt. A gazdasági bizottság hétfői ülésén felhívta a figyelmét egy tévedésre. Ezt a 

táblázatban korrigálni fogja. Arról van szó, hogy a somorjai városrész tekintetében a felmérésben 

nincs feltüntetve aszfaltos járda, holott van egy ilyen 80 m-es szakasz. 

 

Luka János: Lényeges, hogy egy felmérést kellett végezni a járda-felújítási koncepció kapcsán. 

Ez a felmérés szintén alapos volt. A képviselő-testület fog arról dönteni, hogy az egyes 

járdaszakaszokat milyen burkolattal látják el. Nem egyéni indítvány alapján döntenek erről. 

Téves az az álláspont, hogy a betonjárda és a legalacsonyabb áron beszerezhető Leier kővel 

lerakott járda költsége közel azonos. Az évi 14 M Ft-os összeggel véleménye szerint 10 évre van 

szükség ahhoz, hogy feladat végére érjen az önkormányzat. A bizottság a járda-felújítási 

koncepciót elfogadásra javasolta. 

 

Lőrincz György: Az anyagból látható, hogy 50 km hosszú járdával rendelkezik az önkormányzat. 

Ez abból adódik, hogy a település nagy területen terül el. Akkor lesznek majd látható 

eredmények, ha a koncepciót elfogadják és annak mentén haladnak. Saját költségvetésében is 



15 
 

minden évben meg kell találni a járda-felújításra a forrást, a pályázati lehetőségek felkutatása 

mellett.  

 

Nemes Csaba: Amikor a járda-felújításról határoztak, az nagyon örvendetes hír volt. Az, hogy 

ennek felelőse Alpolgármester Úr lett, szintén nagyon jó hír volt. Azt várta, hogy egységes járdák 

lesznek. Az első ütemben ez nem minden esetben sikerült. De még nincs késő. Törekedni kell 

arra, hogy egységes legyen a járda mindenhol. Ne forduljon elő az, hogy pár méteren belül 

betonos, Leier-köves és bitumenes járda is megtalálható legyen.  

 

Lipovits Máté: A tavalyi évben elkészült járdák kapcsán elmondta, hogy megkeresték a lakosság 

részéről azzal, hogy sajnos már porosodik fel a beton több helyen. Minőségi garanciát kellene 

vállalni a kivitelezőknek.  

 

Bella Zsolt: A járdák felújítását minden esetben megelőzte a szerződések megkötése. Ezekben a 

szerződésekben 5 éves garanciát vállalt a kivitelező. Kérte, hogy jelezzék, ha az újonnan épített, 

illetve felújított járdákkal kapcsolatban probléma merül fel. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a járda-felújítási koncepció elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal a járda-felújítási koncepciót elfogadta. 

 

2. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2017. évi felújítási keretösszeg terhére a 

felújítási programban 2017. évre meghatározott feladatokat kell megvalósítani. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- Az AQUA Szolgáltató Kft. társasági szerződésének módosítása (16. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az önkormányzat tagja az AQUA Szolgáltató Kft-nek, ezért ha a társasági 

szerződés módosításra kerül, a képviselő-testületnek azt határozattal el kell fogadnia. Egyrészt 

módosulnak a selejtezés szabályai, másrészt a taggyűlés hatáskörének szabályozását 

egyértelműsítik. A harmadik módosítás pedig egy új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról 

szól. 

 

Luka János: Véleménye szerint a minősített többség (háromnegyedes többség) esetében 

törekedni kellene arra, hogy ne a jelenlévők háromnegyede, hanem a társaságban résztvevő tagok 

háromnegyedének szavazata kelljen egy-egy határozat elfogadásához. 
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Dr. Péntek Tímea: A társasági szerződésben felsorolásra kerültek azok az esetkörök, amelyeknél 

a jelenlévők háromnegyedes szótöbbséggel dönthetnek. Ez a 12.10. pontban található meg. Tehát 

nem minden esetben dönt a jelenlévők háromnegyede, csak a fent említett pontban foglalt 

esetekben.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Luka János javaslatának elfogadását, miszerint az AQUA 

Szolgáltató Kft. társasági szerződésének 2. sz. módosításával ne értsen egyet a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolta az AQUA 

Szolgáltató Kft. társasági szerződésének 2. számú módosítását. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: 2017. április 15. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az AQUA Szolgáltató Kft. társasági szerződésének 1. és 3. 

sz. módosításának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta az AQUA 

Szolgáltató Kft. társasági szerződésének 1. és 3. számú módosításának elfogadását. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. április 15. 

 

 

11./ Napirendi pont 

 

 

- Ingatlanügyek (17. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: 2017. február 15-én érkezett az önkormányzathoz Szédely Miklós és 

örököstársai levele, miszerint az önkormányzat részére vételre ajánlják a Jánossomorja 1704 

hrsz.-ú belterületi ingatlant. Ez az ingatlan a Móricz Zsigmond utca mögött található, pontosan 

azzal szomszédos, ahol most az önkormányzat az ingatlanfejlesztést megkezdte. Úgy gondolta, 

hogy az ajánlatot érdemes megfontolni. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

 

Luka János: A fenti terület belterület és a vételára is kedvező. Ezek alapján a bizottság javasolta 

a testület részére az ingatlan megvásárlását. A vásárlás forrása az ingatlanvásárlásra szánt keret, 

melynek összege 2 M Ft. 449 E Ft-ot pedig a tartalék terhére biztosít az önkormányzat.  
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Lőrincz György: Elmondta, hogy 1.000,- Ft/m2-es áron vásárolná meg az önkormányzat az 

ingatlant.  

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

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

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

Szédely Miklós és örököstársaitól 1.000,- Ft/m2 vételáron megvásárolja a 

Jánossomorja 1704 hrsz.-ú ingatlant.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést 

kösse meg. 

 

Felelős: Lőrincz György 

 

Határidő: folyamatos. 

 

12./ Napirendi pont 

 

 

- Köznevelési intézmény átszervezésének véleményezése (18. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A törvény értelmében a Győri Tankerületi Központnak átszervezés esetén ki 

kell kérnie a tulajdonos önkormányzat véleményét. Az átszervezés jelen esetben azt jelenti, hogy 

egy telephelyet hoznak létre a Klafszky Katalin Tagiskolában. Az iskola működtetésre és 

fenntartásra a KLIK-hez került, de a tulajdonjog továbbra is az önkormányzaté, ezért kell a 

tulajdonos támogatása az átszervezéshez. A napirendi pontot megtárgyalta a Humánpolitikai 

Bizottság. Kérte Nemes Csabát, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Nemes Csaba: A bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület támogassa az átszervezést.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a köznevelési intézmény átszervezéséhez történő támogatás 

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

támogatja a Győri Tankerületi Központ Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézményének átszervezését. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. április 15. 

 

 

13./ Napirendi pont 

 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19. sz. melléklet) 

 

 

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

tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

14./ Napirendi pont 

 

 

-  Beszerzési szabályzat módosítása (20. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A képviselő-testület 2015-ben fogadta el jelenleg hatályos beszerzési 

szabályzatát. A költségvetési törvényben az előző évekhez képest emelkedtek a közbeszerzési 

értékhatárok. Ez indokolja, hogy a beszerzési szabályzatot az önkormányzat felülvizsgálja. A 

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

Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság álláspontját.  

 

Luka János: A beszerzési szabályzat módosításával kapcsolatban a bizottság javaslata az volt, 

hogy a jelenlegi 2.540 E Ft egyedi értéket meg nem haladó esetben elegendő megrendelést 

küldeni az esetleges szállítók részére, A 2.540 E Ft és a 7.620 E Ft közötti beszerzési érték 

esetében 2 db árajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól. A 7.620.000 Ft egyedi beszerzési 

értéket elérő, vagy meghaladó beszerzések esetén 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges 

szállítóktól. A bizottság ezekkel a módosításokkal javasolta elfogadni a beszerzési szabályzatot.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

1. A Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánossomorja Város 

Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát a fenti módosításokkal a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja, hatályba lépésének napja 2017. április 1. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy 

Jánossomorja Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát írják alá és adják ki. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

             dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2017. március 31. 

 

 

15./ Napirendi pont 

 

 

- Egyéb ügyek 

 

 

- A Kék Bagoly Bölcsőde nyári zárva tartása (21. sz. melléklet) 
 

Lőrincz György: Törvény rendelkezik arról, hogy a fenntartónak kell jóváhagynia a bölcsőde 

nyári zárva tartásának rendjét. 2017. július 24. napjától 2017. augusztus 4. napjáig tartana zárva 

a bölcsőde. A napirendi pontot megtárgyalta a Szociális- és Egészségügyi Bizottság. Kérte 

Lipovits Mátét, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Lipovits Máté: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság változtatás nélkül elfogadásra javasolta a 

napirendi pontot a képviselő-testületnek. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

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

Bagoly Bölcsőde nyári nyitva tartási idejét és rendjét, illetve a nyári ügyeleti rendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

A bölcsőde nyári zárva tartása: 2017. július 24-től augusztus 4-ig. 

 

A bölcsőde nyári zárva tartási időben ügyeletet sem lát el. 

 

A nyári zárva tartási időn kívül a normál munkarend szerint működik az intézmény. 
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2. Felkéri a Bölcsőde vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának 

megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyári nyitva tartásának 

rendjéről. 

 

Felelős: Intézményvezető 

 

Határidő: 2017. március 31. 

 

 

- Vízi-közműre vonatkozó megállapodás megtárgyalása (22. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal levelet juttatott el az 

önkormányzathoz, amiben arra szólítja fel az önkormányzatot, hogy a vízi-közművekhez 

kapcsolódó képviseleti jogosultságot vizsgálja felül. A napirendi pontot megtárgyalta a 

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

bizottság véleményét. 

 

Luka János: Az önkormányzat által tulajdonolt vízi-közmű rendszerhez kapcsolódó képviseleti 

jogosultság felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a képviselet Jánossomorja Város 

Önkormányzatát illeti meg. A bizottság javaslata azt, hogy a napirendi pontot fogadják el. 

 

Lőrincz György: A szennyvíz esetében a gesztor tehát továbbra is Jánossomorja marad, míg az 

ivóvíz esetében pedig Mosonmagyaróvár. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

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

határozat 1. sz. mellékletében található megállapodást változatlan formában jóváhagyja. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a 

polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

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

határozat 1. sz. mellékletében található megállapodást változatlan formában 

jóváhagyja. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

- Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlata (23. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet gyakorlatilag a jelzálogjogot kínálja 

megvételre az önkormányzatnak 37 telek tekintetében, amelyek a mosonszentjánosi kavicsbánya 

közelében helyezkednek el. A 37 telek közül 32 kertvárosi besorolású, 5 pedig bányató melletti 

üdülő besorolású ingatlan. A telkeket a takarékszövetkezet 142 M Ft-ért kínálja megvételre. A 

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

Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A mosonszentjánosi kavicsbánya körül kialakított telkekre a takarékszövetkezet 

jelzálogjogot jegyzett be. Ez a jelzálog megterheli az ingatlanokat, ezzel az értékesítést meg is 

gátolja. A bizottság nem javasolta az ingatlanok megvásárlását.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Rajka 

és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlatát nem fogadja el és nem kívánja megvásárolni a 

mosonszentjánosi kavicsbánya közelében található 37 ingatlan jelzálogjogát.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

- Pályázati lehetőségek, pályázatok benyújtásának támogatása (24. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Kínálkozik egy pályázati lehetőség, amelyet Nagyfödémes községgel is 

egyeztettek. Közös programok megvalósítására lehet pályázni. A támogatás 100 %-os, önerőt 

nem igényel. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

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

 

Luka János: A bizottság a pályázaton való részvételt támogatta.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata a Bethlen Gábor Alap Zrt. által 

meghirdetett 2017. évi „Testvér-Települési Programok És Együttműködések” pályázati 

kiírásra benyújtsa „Együtt egymásért a múltban és a jövőben” c. pályázatát.  

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

projektek támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

A megvalósítandó projekt becsült bruttó költsége, egyben az igényelt támogatás összege 

2.000.000 Ft. 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással 

megvalósuló projektek fenntartási kötelezettségeit.  

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: 2017. március 31. 

 

 

- Fizioterápiás készülék vásárlása (25. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A fizioterápiás szakasszisztens tájékoztatása szerint a fizioterápiás gépek közül 

több elromlott és vannak olyan gépek, amelyek felülvizsgálat után nem kaptak olyan minősítést, 

hogy használni lehetne azokat. A komplex gép torony megvásárlásával a fizioterápiás kezelések 

80 %-át meg tudnák itt helyben valósítani, míg a jelenlegi gépekkel a kezelések 30 %-a 

valósítható csak meg. Mindenképpen javítani kell a lakosság egészségi állapotán, hisz egy 

korábbi felmérés megállapította, hogy nagyon lesújtó Jánossomorja lakóinak egészségi állapota. 

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

és a Szociális- és Egészségügyi Bizottság. Kérte a bizottságok elnökét és tagját, ismertessék a 

bizottságok véleményét. 

 

Luka János: A bizottság egyhangúlag támogatta a gépbeszerzést. 

 

Lipovits Máté: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság szintén javasolta a 2,4 M Ft-os 

gépbeszerzést. 

 

Lőrincz György: A költségvetésben a gépbeszerzésre nem került elkülönítésre összeg, ezért az 

általános tartalék terhére vásárolják meg a gépeket. 

Szavazásra tette fel a fizioterápiás gépek megvásárlásának elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy komplex 

fizioterápiás készüléket vásárol 2,4 M Ft értékben a 2017. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

- Jánossomorjai Sport Egyesület önrész támogatási kérelme (26. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Jánossomorjai Sport Egyesület az idei évben is szeretne a TAO pályázaton 

részt venni. A tekepálya egy részének felújítására és napelemek telepítésére szeretnék a 

pályázaton elnyert támogatást felhasználni. Ahhoz, hogy a programban a JSE részt tudjon venni, 

az önrészt biztosítani kell. Ennek az önrésznek a biztosítását kérték az önkormányzattól. A 

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

Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A TAO pénzből csak azon létesítmények felújítását lehet támogatni, amelyeket 

közös célra használnak. A tekepálya épületének felújítása indokolt. A napenergia 

felhasználásával kapcsolatban 7 éves megtérülési időt számolt a JSE vezetője. Erről egy 

kimutatást kért a vezetőtől. A bizottság támogatta a 3 M Ft-os önrész átadását a JSE részére. 

 

Lőrincz György: Ennek a 3 M Ft-nak a fedezetét az egyéb felhalmozási kiadások terhére 

biztosítják.  

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

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az egyéb 

felhalmozási kiadások terhére 3 M Ft-os összegű támogatást biztosít a Jánossomorjai 

Sport Egyesület részére TAO pályázaton való részvétel önrészeként. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos.  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy érkezett egy határozati kivonat Újrónafő Község 

Önkormányzata Képviselő-testületétől. Ebben a határozatban arról döntöttek, hogy mégsem 

kívánnak kilépni a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulásból. Korábban 

ezt Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a 23/2017. (II. 
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15.) határozatában felhatalmazta a jegyzőt, hogy a kiválás kapcsán a társulási megállapodás és 

az alapító okirat módosítását készítse elő. Ezt a határozatot vissza kell vonni.  

 

Luka János: Nem kedveli azt, ha valaki rövid időn belül váltogatja az álláspontját. A társulási 

szerződésben tisztázni kell azt, hogy az kilépési szándékot milyen gyakorisággal lehet 

benyújtani. Az ügy a komolytalanság látszatát kelti.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 23/2017. (II. 15.) Kt. Határozat visszavonásának 

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

23/2017. (II. 15.) Kt. Határozatát visszavonja. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Bizonyára valamennyien értesültek arról, hogy elkészült az uszoda. Megtörtént 

az átadást is. Az iskolai oktatás keretében a gyerekek már használják. Annak a feltételei, hogy 

16 óra után is használni lehessen, most álltak össze, április 3-ától tehát kinyit az uszoda. 2015-

ben döntöttek arról, hogy az uszoda használata a helyiek részére 500,- Ft, a vidékiek részére 

pedig 700,- Ft. A 10 alkalmas bérlet esetében egy alkalommal a használat ingyenes. A szauna 

használatának díja 1.000,- Ft/45 perc volt. Véleménye szerint a hétfői indulásnál is ezeket az 

árakat kellene alkalmazni. A későbbiek során pedig felül kell vizsgálni a kihasználtságot, a nyitva 

tartási időt és a díjtételeket is. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

 

Luka János: A Kisalföld című napilapban megjelent egy olyan cikk, hogy az uszoda 

használatának az akadálya az, hogy nincsenek meghatározva a belépő díjak. Ez természetesen 

nem így hangzott el, hiszen a 150/2015. (VIII. 26.) Kt. Határozat érvényben van. A bizottság 

támogatta a díjak változatlanul hagyását. 

Kérte Polgármester Urat, erősítse meg, hogy az uszoda hétfőtől nyitva tart. 

 

Lőrincz György: 99,9 %, hogy az uszoda hétfőn 16 órakor megnyílik a lakosság részére is. 

Szavazásra tette fel az általa javasolt díjtételek elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017. (III. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

uszoda használati díja 700,- Ft. A helyi lakosok részére, akik lakcímkártyával 

rendelkeznek, 200,- Ft kedvezményt biztosít. A 10 alkalmas bérlet vásárlása esetén egy 

alkalommal az uszoda használata ingyenes. A szauna használatának díja 1.000,- Ft/45 

perc. 
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 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

Lőrincz György: Március 6-án szomorú esemény történt Jánossomorján. Leégett egy lakóház. 

Mivel a család lakhatása nem volt megoldott, ezért átmenetileg a Fiatalok Lakóházában kerültek 

elhelyezésre vis major helyzetre tekintettel.  

A következő ülés időpontja 2017. április 26. szerda 16 óra. 

Megkérdezte, kinek van közérdekű bejelentése. 

 

Nemes Csaba: Jánossomorjai polgárok kérdezik, hogy mikor lesz lomtalanítás, illetve 

ugyanabban a formában történik-e ahogy az utóbbi két évben.  

Közmeghallgatást tervez-e az önkormányzat? Márciusban volt egy lakossági fórum, de az 

emberek tudatában közmeghallgatás van. Ezért nagyon kevesen voltak és nem is szereztek róla 

tudomást. Mikor lesz a következő? 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a lomtalanításra május 19-20-án kerül sor a szolgáltatóval 

történt egyeztetés szerint. Gyűjtőpontos gyűjtés lesz mindhárom településrészen. A polgárőrség 

és az önkéntes tűzoltók segítségével fogják lebonyolítani a gyűjtést.  

A lakossági fórum elsősorban a rendezési terv elfogadásával volt összefüggésben. A törvény 

kötelezően írja elő, hogy a folyamatról lakossági fórum keretében tájékoztatni kell a lakosságot. 

Más témákról is ejtettek szót, de ez nem közmeghallgatás volt. A munkaterv szerint májusban 

lesz közmeghallgatás a Városháza dísztermében. 

 

Lipovits Máté: A VÜMESZ vezetőjét kérdezte, hogy mikorra várható az idei évi útfelújítás és 

milyen ütemezésben. 

 

Bella Sándor: Egyrészt arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a múlt évben elvégzett 

Kossuth utcai útfelújítás során problémák merültek fel és az utat nem vették át véglegesen. A 

mai napon megtörtént a szakasz teljes körű aszfalt felmarása. Holnap pedig az aszfaltozás 

történik meg, garancia keretében. Az idei évre tervezett útfelújítási munkákat két ütemre bontva 

szeretnék megvalósítani. A munkálatokat már megkezdték. A munkálatokra a tervek szerint 

június és augusztus, szeptember hónapokban kerül sor.  

 

Lőrincz György: 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. 

 

Lőrincz György: A zárt ülés után megköszönte a részvételt és az ülést befejezte. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Lőrincz György        Dr. Péntek Tímea 

  polgármester        jegyző 


