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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2017. április 26. 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, 6 fő képviselő jelen 

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

testületi ülésen, Luka János jelezte, hogy később érkezik) 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 az 1. és 2. napirendi pontok 

3. és 4. napirendi pontokként, a 3. és 5. napirendi pontok pedig 1. és 2. napirendi pontokként 

kerüljenek megtárgyalásra.  

 

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

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím, valamint a Jánossomorjáért emlékplakett 

adományozásáról szóló 9/2011. (V. 26.) rendelet felülvizsgálata 

 

2./ Térítési díjak felülvizsgálata 

 

3./ 1/2016. (II. 17.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről – módosítása 

 

4./ Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 16/2006. (VIII. 31.) rendelet felülvizsgálata 

 

6./ A 2016. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyása 

 

7./ Civil szervezetek 2016. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, 

beszámolóinak elfogadása 

 

8./ Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi elszámolása 

 

9./ Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
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10./ Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása 

 

11./ Jánossomorjai Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója 

 

12./ Bárányhimlő elleni védőoltás finanszírozása 

 

13./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

14./ Rekultív-szerződés felmondása 

 

15./ Moson-Szél Egyesület kérelme 

 

16./ Tűzoltó Egyesület kérelme 

 

17./ Egyebek 

 

18./ NAK állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása I. (ZÁRT ÜLÉS) 

 

19./ NAK állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása II. (ZÁRT ÜLÉS) 

 

20./ Kiváló Tanító, Tanár, Óvónő, Dolgozó, Tanuló cím adományozása (ZÁRT ÜLÉS) 

 

21./ Ingatlanügyek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím, valamint a Jánossomorjáért emlékplakett 

adományozásáról szóló 9/2011. (V. 26.) rendelet felülvizsgálata (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A rendeletben egyetlen fontos változás van. Ez pedig a díszpolgári és 

tiszteletbeli polgár cím jelölésének határideje. Eddig ez június 30. napja volt. Ez az időpont azért 

nem megfelelő, mert júliusban és augusztusban nem tart az önkormányzat képviselő-testületi 

ülést, és ezért rendkívüli ülést kellene összehívni. A rendelet megalkotása óta eltelt időszakban 

néhány jogszabályi változás is történt, ezért egy teljesen új rendelet megalkotását kezdeményezte 

Jegyző Asszony.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglalt rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 6/2017. (V. 22.) 

önkormányzati rendeletét, amely a díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím, valamint a 

Jánossomorjáért emlékplakett adományozásáról szól a 4. sz. melléklet szerint.  
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2./ Napirendi pont 

 

 

- Térítési díjak felülvizsgálata (5. sz. melléklet) 

 

 

Luka János megérkezett, 7 fő van jelen.  

 

Lőrincz György: A jelenleg hatályos intézményi térítési díjak összegét egy rendelet szabályozza. 

Az étkezési térítési díj esetleges emelésével úgy ítélték meg, hogy az állami támogatás összege 

csökkenne, ezért az emelést ebben az esetben nem javasolta. A napirendi pontot megtárgyalta a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. A bizottság az alkalmazotti és 

vendégétkezés díjának emelésére tett javaslatot. Megkérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság 

javaslatát.  

 

Luka János: A bizottság az alkalmazottak és a vendégétkeztetés díját javasolta bruttó 700,- Ft-ra 

emelni. A konyhával kapcsolatos költségek meghaladják a 85 M Ft-ot, ezzel szemben a bevétel 

30 M Ft.  

 

Lőrincz György: A napirendi pontot a Szociális- és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta, kérte 

Winkler Lászlót, ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Winkler László: A bizottság egyetértett a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatával.  

 

Lőrincz György: Jelen képviselő-testületi ülésen a rendelet módosításáról nem tudnak dönteni. 

Felkérik Jegyző Asszonyt, hogy a rendelet módosítását a következő képviselő-testületi ülésre 

készítse elő.  

Szavazásra tette fel a fenti javaslatok elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

intézményi térítési díjak összegeit felülvizsgálja. A Pénzügyi, Gazdasági, 

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

javaslatának figyelembe vételével felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-

testületi ülésre készítse elő a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásról 

és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008 (II.28) 

számú önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2017. május 31. 
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3-4./ Napirendi pont 

 

 

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

költségvetéséről – módosítása (6. sz. melléklet) 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása (7. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: A 3. és 4. napirendi pont együtt kerül megtartásra, mivel szorosan 

összefüggenek egymással. A 3. napirendi pontban azokat a módosításokat vezette át az Adó- és 

Pénzügyi Osztályvezető, amelyekről év közben döntött a képviselő-testület. A 4. napirendi pont 

pedig a zárszámadásról szól, egy rendelet formájában. Mindkét napirendi ponthoz elég 

terjedelmes anyagot kapott a képviselő-testület. A napirendi pontokat megtárgyalta valamennyi 

bizottság. Elsőként Luka Jánost kérte, ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság véleményét.  

 

Luka János: A két napirendi pont együttes tárgyalásánál a tavalyi év során nagy értéknövekedés 

következett be az eszközök tekintetében azáltal, hogy az üzemeltetésre átadott ivóvíz és 

szennyvíz rendszer a jogszabályi követelmények miatt vagyonértékelésre kerültek. Ennek 

eredményeképpen 435 M Ft-tal emelkedett a vagyontárgyak értéke. Az értékelés nem újra 

előállítási értéken történt. Az eszközök értékcsökkenése leírásának az alapja 2017-től magasabb 

lesz. Ennek következménye az lesz, hogy az üzemeltetést ellátónak több beruházást, 

karbantartást, felújítást kell elvégeznie. A belső ellenőrzési jelentés is elkészült. Ez egy 78 

oldalas anyag. A belső ellenőrzés eredményeképpen a beszámolót korlátozottan megfelelőnek 

ítélte az auditor. Ezzel a bizottság nem értett egyet, mert semmi konkrét ok nem merült fel, ami 

miatt ezt a minősítést adta az ellenőr. Az ellenőrzésnek két fő megállapítása van. 1. A 

gépjárműadó hátralék és túlfizetés adatok teljes összegben szerepelnek a mérlegben, az 

önkormányzatot ténylegesen megillető 40 %-os arány helyett. 2. A helyi adók esetében nem 

kerültek a mérlegben kimutatásra az adózárási összesítőben kimutatott 2016. 12. 31-i 

fordulónappal még nem esedékes hátralékok összegei. Ezen kívül lényeges megállapítást nem 

tartalmazott a jegyzőkönyv. Áttekintve a követelések összegét, a bizottság megállapította, hogy 

három helyen nem történt értékvesztés elszámolás. Az egyik a bányatóval kapcsolatos követelés 

értéke, ez 20 M Ft-tal szerepel és jelenleg per alatt áll. A bizottság azt a javaslatot tette, hogy 90 

%-os mértékben kell erre az összegre elszámolni értékvesztést. Ezt november végén szeretné a 

bizottság felülvizsgálni, addigra a perről is több információ áll majd rendelkezésre. A bizottság 

másik megállapítása az a Hanság Biogáz Kft-vel kapcsolatos követelés. A követelés több, mint 

7 M Ft. Az ellenőri jelentés is megállapította, hogy hosszú ideje nem történt meg az, ami miatt 

ez a kft. megalakult. Jánossomorja Város Önkormányzata az üzletrészét felajánlotta 

Mosonszolnok Önkormányzatának, de mindezidáig nem született érdemi válasz és nem 

következett be a vétel. Erre is 90 %-os értékvesztést kell képezni. A közös önkormányzati hivatal 

működésével keletkezett követelésre szintén nincs értékvesztés számolva. Hangsúlyozta, hogy 

az értékvesztéssel nem mond le az önkormányzat a követeléseiről. Fontos tényező, hogy a 

zárszámadás számadatai az eredeti terveket meghaladóan javultak év közben. Ez a bevételeknél 

és a kiadásoknál is így van. A közhatalmi bevételek, amelyet eredetileg 645 M Ft-ra terveztek, 

786 M Ft-ban realizálódott. Ennek hatására a költségvetési bevételek 974 M Ft-tal szemben 1.131 

M Ft-ra emelkedtek. A finanszírozási bevételekre tervezett 294 M Ft-tal szemben 352 M Ft a 

tényleges összeg. Együttesen a bevételek összege 1.484.214 E Ft-ra emelkedett az eredetileg 
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tervezett 1.286.436 E Ft-tal szemben. Több mint 220 M Ft-tal emelkedtek a bevételek. A 

működési kiadásoknál 916.583 E Ft volt az eredeti terv, 850 M Ft lett a tényleges összeg. Ez 

mintegy 8 %-kal kevesebb, mint az eredetileg előirányzott összeg. Ehhez a személyi juttatások 

és a dologi kiadások összegének csökkenése is hozzájárult. A felhalmozási kiadásoknál az 

eredetileg tervezett 112 M Ft-tal szemben 99.260 E Ft volt a teljesítés. A szöveges beszámoló 

részletesen bemutatja, hogy mire fordították ezt az összeget. A költségvetési kiadásoknál a 

tervezett 1.286.436 E Ft helyett 949 M Ft szerepel. A tartalék összege 229 M Ft. Ez nem szerepel 

a teljesítések között. A meglévő pénzeszközök összege meghaladja az 500 M Ft összegét. 

Pénzügyi szempontból a 2016-os év rendkívül eredményesen zárult. Ez a költségvetés az utóbbi 

évek egyik legjobb költségvetése. Az önkormányzat gazdálkodása egész év során pénzügyileg 

kiegyensúlyozott volt. Hitel felvételére nem került sor. Az önkormányzat pénzügyi pozíciója 

javult, annak ellenére, hogy vannak követelések, amik még nem folytak be. Az önkormányzat 

adóbehajtási tevékenységét továbbra is fenn kell tartani. Figyelni kell arra, hogy az 

önkormányzat ne kerüljön kockázatos helyzetbe. A kockázatokat a céltartalék képzése és az 

értékvesztés elszámolása csökkenti. A három ponton végrehajtandó értékvesztés elszámolást a 

2017. év során komolyan figyelembe kell venni. A bizottság a napirendi pontokat elfogadásra 

javasolta.  

 

Winkler László: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta mindkét napirendi 

pontot és a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság észrevételeivel 

elfogadásra javasolta azokat.  

 

Lipovits Máté: A Humánpolitikai Bizottság szintén a gazdasági bizottság észrevételeivel együtt 

elfogadásra javasolta mindkét napirendi pontot.  

 

Lőrincz György: A gazdasági bizottság elnöke utalt arra, hogy kell hozni egy határozatot az 

értékvesztés elszámolásáról.  

 

Prátser Krisztián: Egyetlen dolog tűnt fel neki az előirányzatnál és a módosításnál. Az általános 

tartalék 60 M Ft-ról 365 M Ft-ra ment fel. Mi indokolja ezt a változást?  

 

Luka János: Az általános tartalék betervezésekor figyelembe kell venni azt, hogy év elején három 

hónapig nem érkezik szinte semmiféle összeg az önkormányzathoz. A mai napon tárgyalt 

módosítás nem tényszám, hanem a tervezett összeg módosítása. Az eredeti előirányzatnak év 

közben kétszer volt módosítása. Az év végi zárásra más szabályok vonatkoznak, mint a 

módosításra.  

 

Tóth Piroska: Év végén a teljes bevételeknél is kell módosított előirányzatot képezniük, mert 

módosított előirányzat nélkül a beszámolót nem lehet benyújtani a Magyar Államkincstár felé. 

Az önkormányzatnak megemelkedett bevételét csak a tartalékra lehet rárakni.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 90 %-os 

értékvesztést képez a következő követelésekkel kapcsolatban: 
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- Bányatóval kapcsolatos követelés 

- Hanság Biogáz Kft-vel kapcsolatos követelés 

- Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi elszámolásával kapcsolatos 

követelés. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. november 30. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az 1/2016. (II. 17.) rendelet – Jánossomorja Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről – módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 7/2017. (V. 22.) 

önkormányzati rendeletét, amely az 1/2016. (II. 17.) rendelet – Jánossomorja Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről – módosításáról szól a 8. sz. melléklet szerint.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 8/2017. (V. 22.) 

önkormányzati rendeletét, amely Jánossomorja Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szól a 9. sz. melléklet szerint.  

 

Lőrincz György: Megköszönte az Adó- és Pénzügyi Osztály, Jegyző Asszony és a bizottságok 

munkáját. Soha rosszabb pénzügyi évet nem kíván az önkormányzatnak. Valóban takarékosan 

gazdálkodtak, ez az intézmények dicséretét is jelenti. 

 

 

5./ Napirendi pont  

 

 

- Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 16/2006. (VIII. 31.) rendelet felülvizsgálata (10. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Több, mint 10 éves az önkormányzat lakásrendelete, melyet már többször 

módosítottak is. Elérkezett az idő, hogy átfogó módon felülvizsgálásra kerüljön a rendelet és 

gyakorlatilag új rendeletet alkossanak. Az eredeti rendelethez képes a leglényegesebb változások 

a következők: 1. A lakásigénylési névjegyzék megszűnne. Helyette pályázat útján választanák ki 

a bérlőket. 2. Újabb jogcím lenne a lakás bérbeadására. Eddig csak szociális alapon lehetett 

bérlakást igénybe venni. Az új rendeletbe bekerülne a költségelven bérelhető lakás. Az 

előterjesztés tartalmazza a bérleti díjak emelésére vonatkozó javaslatot, illetve a jogosultságot 

meghatározó egy főre eső jövedelem mértékét is. Lényeges, hogy a tervezetből ma még nem lesz 

rendelet, hiszen a jogszabály szerint közzé kell tenni a jogszabályban meghatározottak szerint. 

Ezután kerül újra a képviselő-testület elé. Tehát legkorábban a következő képviselő-testületi 

ülésen fogadhatják el a rendeletet. A rendeletet valamennyi állandó bizottság megtárgyalta. Kérte 

a bizottságok elnökeit és tagját, mondják el a bizottságok véleményeit.  
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Luka János: Egy új bérleti díj fizetési kategória került bele a rendeletbe, amelyet korábban nem 

alkalmaztak. Ez a megkülönböztetés négy lakást érint. Ennél a négy lakásnál a bérlő kijelölési 

joggal nem az önkormányzat, hanem a Belügyminisztérium rendelkezik. A további 39 lakásnál, 

amelyek szociális bérlakásnak minősülnek, a bérleti díj emelés történt. Az átlagos lakásnagyság 

nem haladja meg a 60 m2-t. Tehát az összkomfortos lakások bérleti díja is 20 E Ft alatt van. A 

lakásbérleti szerződések zöme határozott időre szól. Kilenc esetben határozatlan idejű a 

lakásbérleti szerződés. Amennyiben elfogadják a rendeletet, a bérlőknek egy 

formanyomtatványon keresztül kell pályázniuk a lakásokra. A bérleti viszony eldöntésére egy 

pontozásos rendszer szolgál. A maximálisan adható pont a bizottság véleménye szerint 1, 2 vagy 

3 pont legyen. A 8. § nagyon lényeges. Ez azt mondja ki, hogy ki nyújthat be pályázatot. Ennek 

lényege, hogy legalább 5 éve lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen Jánossomorján, 

illetve 5 éves munkaviszonya legyen Jánossomorján.  

 

Dr. Péntek Tímea: A bizottságnak a 42. §-hoz is volt kiegészítése. Az eladásból származó alapot 

ne csak karbantartásra és felújításra lehessen fordítani, hanem új vagy használt lakás vásárlására 

is.  

 

Winkler László: Sajnálatos módon a bérleti díjakat emelni kell. Az emelés azonban nem 

nagymértékű, ezt a lakók ki tudják fizetni. A módosítás nem azt célozza meg, hogy azokat a 

lakókat, akik rászorultak, kitegyék a lakásból, hanem azokra vonatkozik, akik már tudnak venni 

saját lakást, mert anyagi körülményeik ezt megengedik. Aki a pályázati kiírásnak megfelel, 

továbbra is bérlő lesz az önkormányzati bérlakások tekintetében. 

 

Lipovits Máté: A Humánpolitikai Bizottság figyelembe vette a pénzügyi bizottság javaslatait, 

mivel később tartotta ülését és elfogadásra javasolta azt a képviselő-testületnek.  

A 8. § 1. bekezdésének c. pontjával kapcsolatban az a kérdése, hogy vizsgálható-e, hogy 

korábban volt-e tartozása annak, aki lakásra pályázik. Beengedhető-e egy önkormányzati lakásba 

olyan személy, aki pl. egy másik önkormányzatnál tartozást halmozott fel és nem fizette azt ki? 

A 10. § 2. b szakasza említi, hogy milyen esetben mondható fel a bérleti szerződés. Ismert, hogy 

egy bírósági eljárás évekig húzódik, így ebben az esetben a renitens bérlőt nem lehet kirakni a 

lakásból. Lehet-e ezt más módon szabályozni? Aggasztó, hogy az önkormányzatnak ilyen esetre 

nem sok lehetőség van a kezében. Persze ez nem az önkormányzat hibája. A 16. § 2. pontjában 

szerepel, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó szociális bérlakásra nem jogosult, 

pályázatát érvénytelennek kell tekinteni és erről 8 napon belül értesíteni kell. Egy másik pont 

szerint viszont a költségelvűre pályázhat. Átkerül-e a pályázat automatikusan egyik fajta 

pályázati kiírásból a másikba? 

 

Dr. Péntek Tímea: A pályázatnál meg kell jelölni, hogy mire adja be pályázatát a pályázó, így az 

automatizmus nem működhet a pályázatoknál.  

 

Lipovist Máté: A 30. § 1. pontjában foglaltak jogszabályi kivételekre vonatkoznak. Mik ezek a 

kivételek a bérlőtárs befogadása szempontjából? Felvetődhet olyan eset, hogy egy 2-3 szobás 

bérlakásban egy személy lakik, akkor társbérlőt kap.  

Örült annak, hogy hosszú idő után górcső alá vették a rendeletet. Bízik abban, hogy a rendelet 

eléri célját. Ez a cél pedig nem az, hogy a jelenlegi lakókat kitegyék a lakásokból. Felmerült 

benne, hogy büntetlen előéletet elvárható-e az önkormányzat. Kérhető-e erkölcsi bizonyítvány a 

pályázóktól?  

 

Dr. Péntek Tímea: A társbérlet és a bérlőtárs két különböző fogalom. A bérlőtárs lehet a házastárs 

vagy élettárs. A társbérlet pedig azt jelenti, hogy egy három szobás lakást három különböző 
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embernek adják ki, akik a konyhát és a fürdőszobát együtt használják. Ez nem szerencsés 

megoldás, és jogszabály sem enged új szerződést kötni társbérletre. Egyebek mellett az 

önkormányzati lakások nem túl nagyok. 

 

Lipovits Máté: Megjegyezte, hogy aki szociálisan rászorult, mutasson nagyobb rugalmasságot.  

 

Dr. Péntek Tímea: Annak lehetősége, hogy ki kellene bővíteni azt a kört, aki plusz feltételek 

mellett kaphatna bérlakást, nem egyértelmű. Pl. a közösségi együttélés szabályait súlyosan 

megsérti. Az, hogy ez jogszabállyal ellentétes-e, utána kell nézni. Meg kell határozni azonban, 

hogy milyen magatartás adhat okot a bérlet felmondására és mi tilthatja a pályázaton történő 

részvételt. Ezeket be kell építeni a rendeletbe, a képviselő-testület ebben az esetben csak 

júniusban tud rendeletet alkotni. Még egyszer hangsúlyozta, hogy kizárólag akkor lehet ilyen 

kritériumokat a rendeletbe építeni, amennyiben magasabb jogszabály nem tiltja.  

 

Lipovits Máté: A rendelet pontosítása érdekében egy hónapot még várni kellene, mivel még több 

konkrét javaslata is lenne. Ezek kidolgozásához viszont még kell egy kis idő.  

 

Dr. Péntek Tímea: Ebben az esetben még közzé sem lehet tenni a rendelet tervezetet. 

 

Lipovits Máté: Javasolta, hogy halasszák el a döntést. Kérdése még az, hogy az önkormányzati 

lakásokban lakók a közüzemi díjaikat nem fizethetnék-e bediktálás alapján. A közüzemi díjakat 

ebben az esetben a bérleti díjjal együtt fizetnék. Így talán nem halmoznák fel a tartozásokat. Erre 

a kérdésre lehet, hogy a VÜMESZ tud válaszolni.  

 

Bella Sándor: Elvileg működhet, de óriási adminisztrációt, plusz létszámot igényel. 43 ingatlan 

tekintetében ez nagyon sok munka lenne.  

 

Dr. Péntek Tímea: A következő képviselő-testületi ülésre utánanéz annak, hogy erkölcsi 

bizonyítvány kérhető-e a pályázóktól. 

 

Prátser Krisztián: Közel 30 ingatlan bérleti szerződése jár le. Kérdése, hogy egy időben kerül 

kiírásra a pályázat vagy egyesével pályáztatják a lakásokat. Mi történik azzal, aki rendszeresen 

nem fizeti a bérleti díjat? A pályáztatás során automatikusan kiesik-e? 

 

Lőrincz György: Amennyiben tartozása van, nem vehet részt a pályázaton, függetlenül attól, 

hogy szociálisan rászorult. Tartozását rendeznie kell, vagy arra utaló magatartást kell tanúsítania.  

A pályáztatást célszerű egyszerre elvégezni, nem egyesével. Erről a képviselő-testület dönt. 

Szavazásra tette fel Lipovits Máté javaslatának elfogadását. 

 

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

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

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

következő testületi ülésen újra megtárgyalja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 16/2006. (VIII. 31.) rendelet 

felülvizsgálatát. A képviselő javaslatait megvizsgálja, amennyiben lehet, azokat beépíti a 

rendelet-tervezetbe.  
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Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2017. május 31. 

 

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

- A 2016. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyása (11. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Törvényi kötelezettség a belső ellenőrzésről szóló jelentés jóváhagyása. A 

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

Luka Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Luka János: A belső ellenőrzési feladatokat a Vincent Auditor Kft. látta el. A bizottsági ülésen 

tételesen végigvették a jelentés témáit. A közös hivatallal kapcsolatban a jelentés megállapította 

a szükséges létszámot, illetve a képesítési előírásokat. A gazdálkodás hatékonyságát is 

ellenőrizték. Az óvoda vonatkozásában pedig a besorolásokat ellenőrizték. A besorolás, 

amennyiben az rossz, anyagi hátrányt jelenthet az önkormányzatnak, és érintheti a munkáltatót 

és a munkavállalót is. A konyhára vonatkozóan megállapították a rezsiköltséget. Itt nem 

arányszámok, hanem mérés alapján javasolták az elszámolást, mivel az arányszámok nem 

helyesen fejezik ki a ráfordítást. Fontos, hogy mindig újabb és újabb területek kerüljenek 

átvizsgálásra annak érdekében, hogy a gazdálkodás javuljon és a törvényeknek megfelelően 

végezzék a feladatokat. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

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

éves belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- Civil szervezetek 2016. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, 

beszámolóinak elfogadása (12. sz. melléklet) 
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Lőrincz György: Három éve pályázniuk kell a civil szervezeteknek az önkormányzati 

támogatásra és a kapott támogatásokról pedig el kell számolniuk. A tavalyi évben összesen közel 

33 M Ft-ot osztottak fel. A képviselő-testület döntése alapján 31,6 M Ft, a Humánpolitikai 

Bizottság döntése szerint 675.200 Ft, polgármesteri döntés alapján pedig 650 E Ft került 

kiosztásra. Összesen 17 civil szervezet részesült támogatásban. Az előterjesztésből kiderül, hogy 

minden civil szervezet a megjelölt célra használta fel a támogatást és a határidőig az elszámolást 

is elkészítették. Erről kapott most a képviselő-testület egy beszámolót.  A napirendi pontot 

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

ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Luka János: A bizottság az elszámolásról készült táblázatokat átnézte és megállapította, hogy az 

elszámolás valamennyi szervezet részéről megtörtént. A bizottság elfogadásra javasolta a 2016. 

évi támogatások során elnyert összegekről szóló beszámolót a képviselő-testületnek.  

 

Lipovits Máté: Megköszönve a civil szervezetek színes programjait, a Humánpolitikai Bizottság 

szintén elfogadásra javasolta a beszámolókat. 

 

Lőrincz György: A civil szervezetek támogatása és az elszámolás már zökkenőmentesen zajlik.  

Szavazásra tette fel a civil szervezetek 2016. évi támogatásainak elszámolásáról készült 

beszámoló elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy civil szervezetek 2016. évi 

elszámolásait és beszámolóit az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 

Civil szervezetek 

Elszámolt önkormányzati 

támogatás 2016. év 

1. Jánossomorjai Sportegyesület 11.545.200,- Ft 

2. MOSON-SZÉL Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület 1.743.300,- Ft 

3. Jánossomorjai Fúvós Egyesület 692.700,- Ft  

4. „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 2.032.000,- Ft 

5. Jánossomorja Baseball Egyesület 3.232.700,- Ft  

6. Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 5.541.700,- Ft 

7. Örökség Kulturális Egyesület 1.470.000,- Ft 

8. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja 1.542.400,- Ft 

9. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 1.300.000,- Ft 

10. Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 2.000.000,- Ft 

11. Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 95.250,- Ft 
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12. Gondoskodás Alapítvány 80.000,- Ft  

13. Örökség Kulturális Egyesület 100.000,- Ft 

14. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 100.000,- Ft 

15. Menedék Állatvédő Alapítvány 100.000,- Ft 

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

17. Jánossomorja Baseball Egyesület 100.000,- Ft 

18. Szent Kristóf Mosonmagyaróvár és Kistérsége 

Közhasznú Mentőalapítvány 
70.000,- Ft 

19. „Jánossomorja” Polgárőr Egyesület 100.000,- Ft 

20. F-06 Jánossomorja Postagalambsport Civil Társaság 50.000,- Ft 

21. Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány 70.000,- Ft 

22. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 100.000,- Ft 

23.  Örökség Kulturális Egyesület 75.000,- Ft 

24. Jánossomorjai Sportegyesület 90.000,- Ft 

25. Jánossomorjai Független Közéleti Társaság 95.000,- Ft 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

8./ Napirendi pont  

 

 

- Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi elszámolása (13. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A közös önkormányzati hivatal fenntartásáról egy megállapodás van. Ennek a 

megállapodásnak a 3.4. pontja értelmében a költség hozzájárulás összegéről félévente minden év 

június 30-ig, valamint december 31-ig elszámolás készül. Ezt az elszámolást meg kell küldeni a 

másik két önkormányzatnak is. A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

 

Luka János: 2016. évben lényegesen magasabb összeg adódott a két önkormányzat részére, 

amelyet be kell fizetniük. Ez az összeg azért lett több, mert a hivatalra érkezett támogatás összege 

kevesebb lett. Tehát az állami támogatás mértékének a csökkenése az oka az emelkedésnek. A 

másik ok a létszám nagysága. A belső ellenőri jelentés is azt állapította meg, hogy a feladatot 

kisebb létszámmal is el lehet végezni. A kisebb létszám kevesebb költséggel jár. Időközben az 
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önkormányzati hivatal dolgozóinak létszáma csökkent, főleg Újrónafőnél. Amennyiben a 

létszám nem kerül pótlásra, biztos, hogy a jövő évi összeg csökkenni fog. Kisebb létszámmal 

koncentráltan is el lehet végezni a feladatot. A közös önkormányzati hivatal támogatására 0 Ft 

érkezett. A 2016. évi elszámolást a bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Lőrincz György: Évről évre csökken a finanszírozás, olyannyira, hogy az idei évben valóban 0 

Ft támogatás érkezett erre a feladatra. 

Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi elszámolásának 

elfogadását. 

 

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

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

 

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

éves elszámolást az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 2016.12.31. teljesült 

kiadások 

Teljesített összeg Fennálló követelés 

Újrónafő 12.096.866.-Ft 

 

3.769.611.-Ft 8.327.255-Ft 

Várbalog 5.739.681.-Ft 1.695.574.-Ft 4.044.107.-Ft 

Összesen 17.836.547.-Ft 5.465.185.-Ft 12.371.362.-Ft 

 

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

Újrónafő községek Képviselő-testületeit értesítse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

 Határidő: 2017. május 31. 

 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

- Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása (14. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az érdekeltségnövelő pályázatot a közművelődési intézményekre írják ki 

minden évben a technikai, műszaki és eszközállományainak fejlesztésére. A támogatás mértéke 

az önerő felajánlásának arányában kerül megítélésre. Minél nagyobb az önerő, annál magasabb 

a támogatás mértéke. A pályázaton többször indult már az önkormányzat, és a korábbi években 

nyert is 300-400 E Ft-os összegeket. Az intézmény igazgatója összeállította, hogy mit szeretne 

megvalósítani a pályázati összegből. Az ehhez szükséges önrész mértéke 600 E Ft. A napirendi 

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

Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 
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Luka János: Az előterjesztésben az szerepel, hogy 130 db székre lenne szükség a művelődési 

házban. Ez nettó 674 E Ft. A bizottság javasolta a 600 E Ft-os önerő megítélését.  

 

Lipovits Máté: A Humánpolitikai Bizottság szintén javasolta a 600 E Ft-os önrész biztosítását. 

 

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 63/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet II/4. pontja alapján 

pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatására. 

 

2. Jánossomorja Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

a határozat 1. pontja szerinti pályázat önrészeként 600.000.-Ft-ot, azaz hatszázezer 

forintot az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére 

biztosítja.  

3. Jánossomorja Város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az 2. pontba foglalt 

önrészt az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében elkülönítetten kezelje a pályázati 

kiírás megjelenéséig.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

      dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: pályázati kiírás megjelenését követően az abban foglaltak szerint.  

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása (15. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A bölcsődevezető jelezte, hogy 2017. december 16-tól nyugdíjba kíván vonulni. 

A törvény értelmében pályázatot kell kiírni, mivel magasabb vezetőről van szó. A pályázatot a 

képviselő-testületnek kell kiírnia és az intézményvezető személyéről is a képviselő-testület fog 

dönteni. A napirendi pontot megtárgyalta a Szociális- és Egészségügyi Bizottság. Megkérte 

Winkler Lászlót, ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Winkler László: A bizottság támogatta a pályázati kiírást. Egyéni képviselőként szeretné, ha 

jánossomorjai kerülne a vezetői posztra. 

 

Lőrincz György: A vezetői pályázat kiírása a jogszabályi előírásoknak megfelel.   

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata döntött arról, hogy 

 

1. jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Jánossomorjai 

Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezető munkakörének betöltésére. 

 

2. A pályázatok véleményezésére az alábbi tagokból álló eseti Bizottságot hozza létre: 

 

a) a gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ágazatban országos hatáskörrel 

érdekképviseleti szövetségként működő Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált 

tag 

b) a pályázat előkészítője (jegyző) 

c) Lőrincz György polgármester 

 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat személyügyi központ internetes oldalán illetve a 

megyei napilapban történő közzétételéről intézkedjen. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a 

bizottsági véleménnyel együtt a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül 

terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

    dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: az intézményvezető pályázat kiírása azonnal 

            az előterjesztés 2017. június 28. 

 

 

11./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorjai Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója (16. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az önkormányzat a közalapítványt 2001-ben hozta létre. Az alapítvány minden 

évben beszámol a tevékenységéről, mely beszámolót a képviselő-testület megtárgyalja. Az 

alapítvány a tavalyi évről elkészítette szakmai és pénzügyi beszámolóját. A napirendi pontot 

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

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottsági ülésen jelen volt a kuratórium elnöke, a könyvelő és a könyvvizsgáló 

is. A könyvvizsgáló a pénzügyi beszámolót korlátozás nélkül elfogadta. Ő viszont tett néhány 

észrevételt, amit meg kell fontolni a közalapítványnak. Meg kell nézni, hogy mi az alapítvány 

alaptevékenysége és mi vállalkozási tevékenységnek. Jánossomorja Televízió hirdetéseiből az 

alapítványnak bevétele származik.  A beszámoló szerint azonban nincs vállalkozási 

tevékenységből származó bevétele az alapítványnak. Másik észrevétele, hogy a tárgyévi 

eredmény – 426 E Ft. Ez azért fordulhatott elő, mert az alapítvány füzeteket adott ki, amelyből 
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2017-ben lesz csak bevétel. A számviteli törvény egyértelmű előírása szerint ugyanabban az 

évben kell kimutatni a bevételt és a kiadást is. Ha ez így történt volna, nem lett volna veszteség. 

Harmadik megállapítása az, hogy az előző évhez képest jelentősen megemelkedett az 

értékcsökkenési leírás. 1,1 M Ft-ról 2 M Ft-ra. Ez technikainak tekintendő tétel. Nem kötelező 

három év alatt leírni egy kamerát, le lehet írni öt év alatt is. A bizottság a beszámolót tudomásul 

vette. 

 

Lipovits Máté: A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés tudomásul vételét. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorja Kultúrájáért 

Közalapítvány beszámolóját tudomásul vette. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

12./ Napirendi pont 

 

 

- Bárányhimlő elleni védőoltás finanszírozása (17. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság ülésén merült fel, hogy több településen 

az önkormányzat részben vagy egészben felvállalta a bárányhimlő elleni védőoltás költségeit 

abból a megfontolásból, hogy egészséges gyermekek legyenek a településeken és törődnek az 

ifjúság problémáival. Ennek szakmai indoklását dr. Mihályi Zsuzsanna készítette el. Ez a 

védőoltás évi 1 M Ft-os költséget jelentene. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, 

Gazdasági Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság. 

Elsőként Luka Jánost kérte, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság abbéli véleményét 

fejezte ki, hogy a védőnők készítsenek pontos felmérést annak érdekében, hogy kiderüljön, kik 

azok, akik esetleg a védőoltás ellen vannak, illetve kik azok, akik szeretnék a védőoltást beadatni, 

de anyagi okokból nem tudja azt megtenni. A rászorultság alapja kell, hogy legyen a védőoltás 

kifizetésének. 

 

Winkler László: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság javaslata az, hogy halasszák el az 

előterjesztés tárgyalását. Több és pontosabb információra van szükség ahhoz, hogy a költségeket 

meghatározzák.  

 

Lőrincz György: A védőnők a következő képviselő-testületi ülés időpontjáig a felmérést 

elvégzik. 
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Dr. Mihályi Zsuzsanna: Elmondta, hogy van több olyan gyermek is, aki már megkapta a 

védőoltást. Ez a felmérés során kiderül. A rászorultság az egy főre eső jövedelemből derül ki, de 

szeretné, ha ez inkább kikerülhető lenne. Orvostechnikailag az a legjobb megoldás, ha mindenki 

megkapja az oltást és kialakul a csoportimmunitás. Az oltásnak így volna értelme.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint az előterjesztésről szóló döntést a 

következő képviselő-testületi ülésen hozzák meg. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bárányhimlő elleni 

védőoltásról szóló döntést elnapolta a következő képviselő-testületi ülés időpontjáig. 

 

2. Felkérte a Védőnői Szolgálat munkatársait, hogy a bárányhimlő elleni védőoltás 

igénybevételével kapcsolatban készítsenek felmérést. 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. május 31. 

 

 

13./ Napirendi pont 

 

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18. sz. melléklet) 

 

 

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

tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2017. (IV. 26.) 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 

 

- Rekultív-szerződés felmondása (19. sz. melléklet) 
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Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható, hogy 2015-ben módosult a hulladékról szóló 

törvény, amely egyértelműen a közszolgáltatóra, az önkormányzatokra és ezek társulásaira, 

valamint a hulladékgazdálkodásban részt vevő létesítmények tulajdonosaira állapítanak meg 

kötelezettségeket. A törvény arról is szól, hogy a szolgáltatónak az elhelyezéshez szükséges 

lerakóval is rendelkeznie kell. Ez jelen állapotban nem áll fenn, hiszen a jánossomorjai regionális 

települési szilárd hulladéklerakó helyet jelenleg nem a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Kft. 

működteti. Ahhoz, hogy a törvénynek megfeleljen és elinduljon a folyamat, az első lépés az, 

hogy az üzemeltetővel még 1998-ban kötött szerződést fel kell mondani. A szerződést három 

település, Csorna, Mosonmagyaróvár és Jánossomorja kötötte. A másik két település már a 

szerződést felmondta. A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

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

 

Luka János: A bizottság javaslata az, hogy a törvényi változás miatt a szerződést fel kell mondani.  

 

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 68/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Rekultív Kft-vel 

megkötött, „A Jánossomorjai Regionális Települési Szilárdhulladék Lerakóhely 

Üzemeltetési Szerződés” tárgyú, 1998. január 22-én kelt szerződés felmondásához. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés felmondásához szükséges 

lépéseket megtegye, a jelenlegi üzemeltetővel a szerződés felmondása érdekében 

tárgyalást kezdeményezzen és a szerződés felmondásával kapcsolatos teendőkben 

teljes körűen eljárjon. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. április 30. 

 

 

15./ Napirendi pont 

 

  

- Moson-Szél Egyesület kérelme (20. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az egyesület kérelmében szerepel, hogy az augusztus 20-ai ünnephez 

kapcsolódóan egy szabadtéri előadás keretében szeretnék bemutatni az István, a király című 

rockoperát. Ehhez kérte az egyesület az önkormányzat anyagi támogatását, összesen 1,6 M Ft 

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

Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság javaslata, hogy az egyesületet 900 E Ft-tal támogassa az önkormányzat. 
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Lipovits Máté: A kérelem mellett található ajánlatban a hang és fénytechnika nettó 620 E Ft-tal 

szerepel. Ha ezt bruttósítják, akkor kb. 850 E Ft-ra fog rúgni ez az összeg. Javaslata, hogy 1,1 M 

Ft-tal támogassák az egyesületet.  

 

Bella Zsolt: Örült Lipovits Máté javaslatának. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen nagy 

rendezvényhez szükséges a szponzorok felkutatása. A következő napirendi pontban a tűzoltó 

egyesület kérelmét fogják tárgyalni. A tűzoltó egyesület megfogalmazott egy igényt, de az 

önrészt is mellétették.  

 

Nikházi Árpád: A bizottság által javasolt összeg nem fedezi a produkció költségeit. A civil 

szervezetek pályázatánál benyújtott kérelmüket a kért összeg egyharmadával támogatta az 

önkormányzat. Ezért adtak most be újabb kérelmet a produkció létrehozásához. Amit a civil 

szervezetek pályázatánál kaptak, sajnos csak az alapműködéshez elég. Olyan produkcióra kérték 

fel a nyári hónapokban az egyesületet, amelyek a megtakarított pénzüket elviszik. Ez a 

megtakarított pénz lett volna az önrész. Az önrész még a produkcióba beletett munka, az hogy a 

szabadidejük alatt próbálnak a színészek. A hangosítással kapcsolatban elmondta, hogy a 

mellékletben található ajánlatot attól a cégtől kérték, aki le is tudja vezényelni a produkciót. Tehát 

nem csak a lámpákat és mikrofonokat működtetik, hanem a rendezői instrukciókat is betartják.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

általános tartalék terhére 1,1 M Ft-tal támogatja a MOSON-SZÉL Kulturális, Szabadidő 

és Sportegyesületet az István, a király című rockopera előadásának lebonyolítására. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: folyamatos. 

 

 

16./ Napirendi pont 

 

 

- Tűzoltó Egyesület kérelme (21. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható, hogy az egyesület kismotoros vízszivattyú 

megvásárlásához kér anyagi támogatást az önkormányzattól. A régi készülék elromlott és 

gyakorlatilag javíthatatlan. Feladataik ellátáshoz azonban szükséges egy ilyen eszköz beszerzése. 

Az egyesület nem a teljes összeget kérte, csak egy részét, mivel rendelkeznek önrésszel. A 

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

Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság javasolta a 400 E Ft-os támogatás megítélését a tűzoltó egyesület részére. 
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Nikházi Árpád: Egyesületeket nem lehet összehasonlítani. A MOSON-SZÉL Egyesületnél nincs 

jótékonysági bevétel, mert át sem veszik azt, mindig felajánlják bevételüket családoknak, 

betegeknek. Nagyon sok jótékonysági estet tudnak tartani azáltal, hogy az önkormányzat 

támogatja az egyesületet.  

 

Winkler László: Bejelentette érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint Winkler Lászlót a Tűzoltó Egyesület 

kérelméről szóló szavazásból kizárják-e. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

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

Egyesület kérelméről szóló szavazásból Winkler Lászlót kizárja. 

 

 Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

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 71/2017. (IV. 26.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

általános tartalék terhére 400 E Ft-tal támogatja a Tűzoltó Egyesületet kismotoros 

vízszivattyú megvásárlására. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

 

17./ Napirendi pont  

 

 

- Egyebek 

 

 

- Pályázati lehetőségek, pályázatok benyújtásának támogatása (22. sz. melléklet)  
 

Lőrincz György: Az előterjesztésben szereplő pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása. Gyakorlatilag belterületi utak felújítására lehet támogatást 

kérni. A pályázatot a Belügyminisztérium írta ki és a támogatás aránya az adóerő-képesség 

alapján Jánossomorja esetében 50 %. A maximálisan elnyerhető összeg a lakosságszám alapján 
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15 M Ft. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében 47 M Ft-ot tervezett be utak felújítására. 

Ebből az önrész biztosítható. A pályázatokról várhatóan júliusban döntenek. Tehát az útfelújítás 

az idei évben meg is valósulhat. A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

 

Luka János: Régóta vár az önkormányzat olyan lehetőségre, hogy utak felújítására támogatást 

kapjon. Az elmúlt öt évben nem volt ilyen pályázatra lehetőség. A bizottság javasolta, hogy 

induljon az önkormányzat a pályázaton.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2017. (IV. 26.) Kt. határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által a 

Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. mell. II.2. a) 

b) és C) pontjai alapján meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” c. pályázati felhívás c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása c. pontjára 

benyújtsa pályázatát az alábbi belterületi utak felújítására: 

Kiss utca (hrsz.600/1.) 

Felsőlókert utca (hrsz.1316.) 

Ibolya utca (hrsz. 588.) 

 

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 29.788.712 Ft., a tervezett önrész 

14.894.356 Ft, az igényelt támogatás összege 14.894.356 Ft. 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással 

megvalósuló projektek fenntartási kötelezettségeit.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. április 30. 

 

 

- Szent Flórián napi jutalom (23. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérése arról szól, hogy 

Szent Flórián napja alkalmából ünnepséget rendeznek és szeretnének jutalmat adományozni. 

Ehhez kérték az önkormányzat támogatását. A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

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

 

Luka János: A bizottság támogatta a jutalmazási javaslatot. A bizottság kérte, hogy a nettó 40 E 

Ft összegű jutalom bruttó módon legyen megállapítva.  
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2017. (IV. 26.) Kt. határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

adományozási megállapodást köt a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal. A bruttó 73.383,- Ft összegű támogatással adományozó hozzájárul a 

Flórián napi ünnepségen kiosztandó jutalmakhoz. Adományozott vállalja, hogy fenti 

összeget az adományozási megállapodás alapján 1 fő munkavállalója részére kifizeti. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. május 4. 

 

Lőrincz György: Köszönetét fejezte ki annak a több, mint 100 embernek, akik április 22-én részt 

vettek a szemétgyűjtési akcióban.  

Idén is lesz gyűjtőpontos lomtalanítás, május 19-20-án a három ismert gyűjtőponton. Részletek 

a honlapon érhetők el. 

Május elsejére a hagyományos majálisra szeretettel invitálta a képviselőket. Helyszín a 

sporttelep.  

 

Lipovits Máté: A Humánpolitikai Bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalt a kiváló címekre 

javasolt személyekről. Ennek kapcsán jutott eszébe, hogy a bölcsődei dolgozókat nem díjazzák. 

Kérte a Szociális- és Egészségügyi Bizottságot – mivel a bölcsőde szociális intézmény -, hogy 

gondolkodjanak el a bölcsődei dolgozók jutalmazásáról.  

Kérdése, hogy az adós kollégák terveznek-e valamilyen ellenőrzést azokra vonatkozóan, akik 

albérletet adnak ki és ezt nem vallják be.  

 

Dr. Péntek Tímea: Lakossági bejelentés alapján néhány ilyen esetre felhívták az adós kollégák 

figyelmét. Ők már megkapták a felszólítást az adóhatóságtól, hogy teljesítsék bevallási és fizetési 

kötelezettségüket. A helyszíni ellenőrzések is megkezdődtek.  

 

Lipovits Máté: Megköszönte a megnyugtató választ. 

 

Lőrincz György: A következő rendes képviselő-testületi ülés május 31-én lesz, utána pedig 

közmeghallgatást tart a képviselő-testület a városháza dísztermében. 

Elmondta még, hogy a 18., 19. és 20. napirendi pontokat kell még megtárgyalnia a képviselő-

testületnek. Ezen napirendi pontok megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, tekintettel 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdésének a) pontjára. Javasolta, hogy a 21. napirendi pontot is zárt ülés keretében tárgyalják, 

tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdésének c) pontjára. 

Szavazásra tette fel javaslatának elfogadását. 

 

 

 



22 
 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2017. (IV. 26.) Kt. határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 21./ 

napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, tekintettel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c) 

pontjára. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

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

vendégeket, hogy távozzanak az ülésteremből. A zárt ülés után megköszönte a részvételt és az 

ülést befejezte. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György        Dr. Péntek Tímea 

  polgármester        jegyző 


