JEGYZŐKÖNYV
Készült 2017. május 31. 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, 8 fő képviselő jelen
van, (Luka János jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen) továbbá azt, hogy
a kiküldött napirend módosítására nem tettek javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. (2. sz.
melléklet)
Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet
fogadta el:
1./ Anubisz Kft. beszámolója
2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3./ Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója
4./ Beszámoló az önkormányzat részvételével működő Jánossomorjai Aranykapu Óvoda
Intézményfenntartó Társulásban végzett tevékenységről
5./ Beszámoló a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás munkájáról
6./ 1/2017. (II. 15.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről – módosítása
7./ Az Önkormányzat tulajdonába lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 16/2006. (VIII. 31.) rendelet felülvizsgálata
8./ A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel
feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008. (II. 28.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
9./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
6/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
10./ A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
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11./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.
18.) rendelet módosítása
12./ Pályázati lehetőség Magyarország Kormánya által kiírt EFOP-1.2.11-16. kódszámú
Esély Otthon c. pályázati felhíváson
13./ Versenypiaci csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos-energia beszerzésre
14./ Bárányhimlő elleni védőoltás finanszírozása
15./ Caminus Zrt. megkeresése
16./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
17./ Egyéb ügyek
18./ Ingatlanügyek

1./ Napirendi pont

-

Anubisz Kft. beszámolója (3. sz. melléklet)

Lőrincz György: A helyben közszolgáltatást végző cégek évről-évre beszámolnak a városban
végzett tevékenységükről a képviselő-testületnek. Köszöntötte Buch Sándornét, az Anubisz Kft.
ügyvezetőjét. Megkérdezte, hogy kívánja-e írásos beszámolóját kiegészíteni.
Buch Sándorné: Megköszönte a lehetőséget, hogy a kft. ismét beszámolhat tevékenységéről.
Nehéz egy olyan szolgáltatásról adatokat szolgáltatni, amit még sokan nem tapasztaltak meg. A
kft. tevékenységét az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi. Ennek a szerződésnek az
alapja Jánossomorja Város Önkormányzatának rendelete, amely 2016 márciusában keletkezett.
Ebben a rendeletben a temetőben végzendő feladatok pontokba vannak szedve. Dolgozóiktól azt
várják, hogy a rendeletnek megfelelően végezzék el munkájukat.
Ezután Buch Sándorné felolvasta az önkormányzat rendeletét.
Molnár Gábor: Biztos abban, hogy a kft. nagyon jól végzi feladatát és a beszámolóban olvasható
feltevés, miszerint 2018 után nem kívánja az önkormányzat a szerződést meghosszabbítani,
alaptalan. Úgy gondolta, hogy az önkormányzat és a szolgáltató közti kapcsolat is nagyon jó. Az
urnás temetések száma megemelkedett. Ezzel kapcsolatban kérdezte, hogy kell-e bővíteni az
urnafalat. A szombati, vasárnapi munkavégzéssel kapcsolatban elmondta, hogy rugalmasságot
kér a kft-től. Nagyon sokan csak hétvégén tudnak a temetőben munkálatokat végezni. Felvetődött
az is, hogy egy temetés alkalmával kamionok álltak a temető parkolójában és így nem volt elég
parkolóhely. Erre is kell megoldást találni. A temetőket parkosítani kell.
Lőrincz György: Az önkormányzat részéről sem szóban, sem írásban nem hangzott el az, hogy
fel kívánják mondani a szerződést 2018 után.
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Buch Sándorné: Örvendetes, hogy mindhárom temetőben elkészült az urnafal. Egyre több a
hamvasztásos temetés.
Természetesen szombaton és vasárnap is lehet gondozni a sírokat, nem is erre gondolt, amikor a
hétvégi munkavégzésről írt beszámolójában. A szakemberek munkavégzésére szerette volna a
hangsúlyt helyezni. Ha szombaton, illetve vasárnap dolgoznak, akkor a temetőgondnokok nem
tudják ellenőrizni a munkálatokat.
Lipovits Máté: Megköszönte, hogy a fűnyírással kapcsolatban változás történt a temetők
tekintetében. Ezt a tavalyi beszámoló során kérte.
A jánosi temetőnél valóban gondot jelent, hogy ha több nyerges vontató áll be a parkolóba, akkor
a gyászolók nem tudnak a temetőnél parkolni. Ezzel kapcsolatban lépéseket kell tenni, megoldást
kell találni.
Bella Zsolt: Megköszönte a tartalmas, részletes beszámolót. Jánossomorja Önkormányzata
számára mindig fontos volt a temetők rendben tartása. Ha probléma adódik, azt jelzik, de a
szerződést nem kívánják felmondani.
Buch Sándorné: A temetőgondnokok beszéltek a lakossággal és tőlük eredt az, hogy nem kívánja
az önkormányzat meghosszabbítani a szerződést a kft-vel. Remélte, hogy valóban elégedett az
önkormányzat a kft. munkájával és a szerződés hosszabbítás is megtörténik.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki tudja elfogadni az Anubisz Temetkezési Kft.
beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Anubisz Temetkezési
Kft. beszámolóját elfogadta.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
Lőrincz György: Megköszönte Buch Sándornénak a beszámolót és további jó munkát kívánt.

2./ Napirendi pont

-

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (4. sz. melléklet)

Lőrincz György: Törvényi kötelezettség, hogy a képviselő-testület előtt be kell számolni annak,
aki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátja. Ezt a feladatot a Mosonmagyaróvári
Család- és Gyermekjóléti Központ látja el társulás keretében. A szolgálat Jánossomorján önálló
irodát működtet a somorjai óvoda épületében. 2016 decemberétől egy pályázat keretében
általános iskolás gyerekek részére tanoda programot szerveznek egy egyesülettel közösen. Ez a
program 2018 novemberéig tart. Köszöntötte Csendes Viktóriát, a központ munkatársát, illetve
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Dudás Józsefnét, a közös önkormányzati hivatal dolgozóját, akik a beszámolókat készítették.
Alapos, részletes, mindenre kiterjedő beszámolókat kaptak. A napirendi pontot megtárgyalta a
Szociális- és Egészségügyi Bizottság. Kérte Winkler Lászlót, ismertesse a bizottság véleményét.
Winkler László: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a valóban alapos
beszámolót és elfogadásra javasolta azt. A tanodával kapcsolatban felmerült, hogy élelmezési
gondok is előfordulnak a gyerekek körében. A pályázati keret nem fedezi a gyermekek
étkeztetését. Adományként péksüteményeket kapnak a gyerekek. Erre azonban kell valami
megoldást találni.
Lőrincz György: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság javaslatát várta az élelmezési gondok
megoldása ügyében.
Csendes Viktória: Igen, a pályázat több millió forintos volt, de a gyermekek élelmezésére a
pályázat során nem gondoltak.
Molnár Gábor: Az ideiglenes hatállyal elhelyezés mit jelent?
Csendes Viktória: Ha a gyermek életveszélyben van, akkor azonnal intézkednek a gyermek
elviteléről. Elhelyezhetik a gyermeket intézményben, vagy egy családtagnál.
Molnár Gábor: Véleménye szerint ezt nagy körültekintéssel kell végezni. Tud olyan esetet,
amikor a gyermek a kiemelést sokkal jobban megszenvedte, mint azt, ha a megszokott
környezetében maradt volna.
A beszámolóban olvasható, hogy a karácsonyi ünnepek során helyi vállalkozó meleg ételt oszt.
Több vállalkozót is be kellene vonni az ételosztásba.
Lőrincz György: Megköszönte a kolléganők munkáját. Szavazásra tette fel a napirendi pont
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2016. évi beszámolókat az
előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

3./ Napirendi pont

-

Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója (5. sz. melléklet)
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Lőrincz György: A bölcsődében a gyermekek napközbeni ellátását és nevelését végzik a
gondozók. Az intézmény 39 férőhelyes és jelenleg 100 %-os kihasználtsággal működik.
Előfordulhat, hogy a bölcsődét bővíteni is kell. Megkérdezte Rasztik Lászlónét, a bölcsőde
vezetőjét, kívánja-e írásos beszámolóját szóban kiegészíteni.
Rasztik Lászlóné: Nem kívánta beszámolóját szóban kiegészíteni.
Molnár Gábor: A bölcsőde munkáját mindig nagy odafigyeléssel nézi, mert véleménye szerint
nagyon fontos intézményről van szó. A beszámolóban olvasható, hogy a szabadság kiadását
helyettesítéssel tudják megoldani. Többletlétszámra lenne szüksége az intézménynek ahhoz,
hogy a szabadságokat megfelelően kiadják?
A bölcsődében a nyári gyermekétkezés két gyermeket fog érinteni. Remélte, hogy a bölcsődei
étkeztetésnek megfelelően fogják megoldani a gyermekek étkezését.
Várólistán jelenleg egy gyermek van, a 2017-2018-as nevelési évre viszont már több. Lehetséges,
hogy a 39 férőhely nem lesz elég?
Rasztik Lászlóné: A jelenlegi várólistás gyermeknek szüksége lenne a bölcsődei ellátásra, de
sajnos helyhiány miatt nem tudják felvenni.
Molnár Gábor: Mint ismeretes Rasztikné Kati néni nyugdíjba megy. Személy szerint sok szép
élménye volt Kati nénivel. Ezért megköszönte azt a sok évi munkát, amit Jánossomorja
közösségéért tett egyrészt a vérvételek, másrészt pedig a bölcsőde vezetése során.
Lőrincz György: A nyári étkeztetést természetesen a törvénynek megfelelően oldják meg.
Rasztik László: Egy csoportban két gondozónőt kell alkalmazni, ezt jogszabály írja elő. Arra
viszont a jogszabály nem tér ki, hogy a szabadság ideje alatt hogyan kell megoldani a
helyettesítést. Bölcsődei dajkákat kell alkalmazni, valószínűleg ez lesz a megoldás a
helyettesítésre. Egy dajka van jelenleg a bölcsődében. Nagyon jó lenne, ha ez a létszám két főre
emelkedne.
Winkler László: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és
elfogadásra javasolta azt. Valóban szükséges lesz a bölcsőde bővítése, hiszen telkeket alakít ki
az önkormányzat, ahol nagy valószínűséggel fiatalok fognak letelepedni, családot alapítani.
Lőrincz György: Megköszönte Rasztik Lászlónénak a beszámolót és valamennyi kolléganőjének
a munkát. Természetesen a város nevében méltóképpen fogják Rasztik Lászlónét elbúcsúztatni
nyugdíjba vonulása alkalmából.
Szavazásra tette fel a Kék Bagoly Bölcsőde beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kék Bagoly Bölcsőde
beszámolóját elfogadta.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
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4./ Napirendi pont

-

Beszámoló az önkormányzat részvételével működő Jánossomorjai Aranykapu
Óvoda Intézményfenntartó Társulásban végzett tevékenységről (6. sz. melléklet)

Lőrincz György: 2013. július 1-jétől három település, Jánossomorja, Várbalog és Újrónafő egy
intézményfenntartó társulást hozott létre. A társulás önálló jogi személy, önálló költségvetéssel
rendelkezik és a székhely óvoda mellett három tagintézménye is van. Az intézmény gazdálkodása
kiegyensúlyozott. A napirendi pontot megtárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. Kérte Nemes
Csabát, ismertesse a bizottság véleményét.
Nemes Csaba: A beszámoló jelen esetben is kiváló, mint mindig. Megszokott, hogy az óvoda
vezetőjétől nagyon igényes, részletes beszámolót kap a képviselő-testület. Jó munkát kívánt a
továbbiakban az óvoda vezetőjének és minden munkatársának. A beszámolót elfogadásra
javasolta a bizottság.
Molnár Gábor: Arról volt szó, hogy az újrónafői önkormányzat kilép a társulásból.
Lőrincz György: Újrónafő ettől a szándékától visszalépett.
Szavazásra tette fel a beszámolót elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorjai Aranykapu
Óvoda Intézményfenntartó Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett 2016.
évi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

5./ Napirendi pont

-

Beszámoló a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás munkájáról (7. sz. melléklet)

Lőrincz György: A társulási megállapodás írja elő, hogy a társulás évente egy alkalommal
beszámol a tagoknak a társulásban végzett tevékenységről. A társulás munkacsoportjának
vezetője az ülésen nem tudott megjelenni. Amennyiben kérdés merülne fel a beszámolóval
kapcsolatban, azt írásban eljuttatják hozzá.
Célszerű, ha egy akkora település, mint Jánossomorja, társulásban látja el a feladatokat, nem
pedig önállóan.
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Lipovits Máté: A beszámoló 4. pontjában említik a Kábítószer Egyeztető Fórum felállítását, mely
2015-től működik. Ennek a fórumnak a jövőbeni terveiről, illetve részletesebb munkájáról
szeretne beszámolót kapni.
Lőrincz György: Ezt a kérést írásban eljuttatja a társulás munkatársának.
Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás munkájáról szóló beszámoló
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót jelen
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

6./ Napirendi pont

-

1/2017. (II. 15.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről – módosítása (8. sz. melléklet)

Lőrincz György: Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy az év közben keletkezett
változásokat a költségvetésben átvezesse. A most beterjesztett módosító javaslat a pénzügyi
hatással járó képviselő-testületi döntéseket, valamint az általa javasolt előirányzat módosításokat
tartalmazza. A zárszámadás után a 2016. évi maradvány közel 96 M Ft. Javasolta, hogy ennek
teljes összegét ne a tartalékba vezessék át, hanem osszák fel. A napirendi pontot megtárgyalta
valamennyi állandó bizottság. Elsőként a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság tagját, Dr. Kurunczi Károlyt kérte, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság egy módosító indítványt javasolt a képviselő-testületnek
elfogadásra. Az útépítési keretösszeg 30 M Ft-ját a bizottság úgy javasolta felhasználni, hogy
annak fele az útépítéshez legyen rendelve, a másik fele pedig az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások, ingatlanok felújítására kerüljön felhasználásra. Az előterjesztés többi pontját
elfogadásra javasolta.
Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság is hasonlóképpen vélekedik, mint a pénzügyi
bizottság. Javaslatuk teljesen egybecseng a pénzügyi bizottságéval, miszerint a 30 M Ft-ot úgy
osszák meg, hogy annak felét csoportosítsák át az önkormányzat tulajdonát képező lakások
felújítására.
Winkler László: Az előterjesztést a Szociális- és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta.
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Lipovits Máté: 47 M Ft-os keretösszeg került elkülönítésre útfelújításra. Ezt most 15 M Ft-tal
még kiegészítik. A másik 15 M Ft-ot célszerű és fontos lenne az önkormányzati ingatlanok
felújítására fordítani. Örült, hogy ilyen magas összegű a maradványt. Szívesen költött volna
ebből 4-6 M Ft-ot a Hármas-halom emlékműre, ami most volt 80 éves. De erre egy pályázat
éppen elbírálás alatt áll, ezért sem adta be igényét a felújításra a költségvetés összeállítása során.
Kérte a képviselő-testületet, hogy amennyiben a pályázat nem nyer, akkor a jövő évi költségvetés
összeállításakor támogassák az emlékmű felújítását.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint ki ért egyet az előterjesztés fenti
módosításokkal történő elfogadásával.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta 9/2017. (VI. 16.)
önkormányzati rendeletét, mely az 1/2017. (II. 15.) rendelet – Jánossomorja Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről – módosításáról szól a 9. sz. melléklet szerint.

7./ Napirendi pont

-

Az Önkormányzat tulajdonába lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 16/2006. (VIII. 31.) rendelet felülvizsgálata (10. sz. melléklet)

Lőrincz György: A képviselő-testület legutóbbi ülésén már tárgyalta a rendelet tervezetet. Akkor
érkezett néhány javaslat, észrevétel. Jegyző Asszony ezeket felülvizsgálta.
Dr. Péntek Tímea: Lipovits Máté képviselő tett három javaslatot a rendelet-tervezettel
kapcsolatban. Az elsőre már az elmúlt ülésen válaszolt. Ez volt a társbérlet lehetősége. Erre a
jogszabály nem ad lehetőséget. A második javaslat a bérleti jog erkölcsi bizonyítványhoz kötése
volt. Hosszas utánajárás után kapott erre egyértelmű választ. A jogszabály nem engedi ezt sem.
A vagyont és a jövedelmi viszonyokat lehet vizsgálni, egyéb helyzetet nem. A harmadik javaslat
pedig az volt, hogy a közösségi együttélés szabályait szerette volna bővíteni. Ezt a törvény
szintén nem engedi, nem lehet kibővíteni a feltételrendszert.
Lipovits Máté: Megköszönte Jegyző Asszonynak az utánajárást. Szomorúan, de kénytelen
tudomásul venni a hallottakat. Nem ez az egyetlen eset, amikor a központi jogszabályok
akadályozzák az önkormányzat munkáját.
Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta valamennyi állandó bizottság. Elsőként a
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagját, Dr. Kurunczi Károlyt kérte,
ismertesse a bizottság javaslatát.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság az előterjesztést változatlan formában elfogadásra javasolta.
Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság szintén elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Winkler László: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását.
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján a bérlők és a bérbeadók településen
működő érdekképviseleti szervezetének véleményét az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet-tervezet vonatkozásában
hirdetmény közzétételével kikéri.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Jánossomorja Város Önkormányzatának
hivatalos honlapján a rendelet-tervezet hirdetmény útján történő elhelyezéséről
gondoskodjon.
A hirdetmény elhelyezésének napja:
A hirdetmény levételének napja:

2017. június 1.
2017. június 16.

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: 2017. június 1.

8./ Napirendi pont

-

A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel
feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008. (II. 28.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata (11. sz. melléklet)

Lőrincz György: A rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban Jegyző Asszony ad felvilágosítást.
Dr. Péntek Tímea: 2017. április 26-án döntött a képviselő-testület arról, hogy változatlan
formában hagyja jóvá a térítési díjak összegét. A felnőtt, alkalmazotti és vendégétkezés díját
viszont bruttó 600,- Ft-ról bruttó 700,- Ft-ra emelte. Ezeket a díjakat nem szükséges rendeletben
elfogadni, ezért az előterjesztés mellett található egy határozati javaslat is. Az intézményi térítési
díjakat viszont rendeletben szükséges elfogadni. Tekintettel arra, hogy 2008 óta csak a térítési
díjakon változtatott a képviselő-testület, célszerű átfogóan felülvizsgálni a rendeletet és esetleg
egy újat alkotni. Az elmúlt 9 év alatt bekövetkezett változásokat vezette át a rendelet-tervezeten,
mivel a jogszabály és a feladatellátás módja is változott. Ez alatt azt értette, hogy a szociális
ellátások egy részét már nem az önkormányzat biztosítja önállóan, hanem társulási formában
történik az ellátás.
Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta a Szociális- és Egészségügyi Bizottság. Kérte
Winkler Lászlót, ismertesse a bizottság véleményét.
Winkler László: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság a napirendi pontot elfogadásra javasolta.
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Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság. Kérte Dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és az előterjesztés szerinti
formában elfogadásra javasolta azt.
Lőrincz György: Elmondta, hogy egy határozatot kell hozni az új díjtételről (alkalmazotti és
vendég) és a rendeletet is el kell fogadni.
Szavazásra tette fel a rendelet előterjesztés szerinti elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 10/2017. (VI. 16.)
önkormányzati rendeletét, mely a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és
a fizetendő térítési díjakról szól a 12. sz. melléklet szerint.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata döntött arról, hogy a Jánossomorjai
Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet által üzemeltetett Napközi Otthonos
Konyha és a Kék Bagoly Bölcsődében működő konyhán az alkalmazotti és
vendégétkeztetés térítési díját 2017. szeptember 1-jétől 551,-Ft+áfa összegben határozza
meg.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2017. szeptember 1.

9./ Napirendi pont

-

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló 6/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (13. sz. melléklet)

Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban átadta a szót Jegyző Asszonynak.
Dr. Péntek Tímea: A helyi rendelet a házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolatot
szabályozza. Utóbbi azonban nem a helyi anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik, hanem a járási
hivatal székhelye szerinti anyakönyvvezető hatásköre. Erre tekintettel a helyi rendeletben nem is
szabad ezt szabályozni.
Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság. Kérte Dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság az előterjesztést változatlan formában elfogadásra javasolta.
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Molnár Gábor: A rendeletben olvasható, hogy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
során az anyakönyvvezető díja nettó 5.000,- Ft. Ezt az összeget duplájára kellene emelni.
Dr. Péntek Tímea: A rendelet szerint a házasuló pár bruttó 15.000,- Ft-ot fizet a szertartásért,
mely tartalmazza a teremhasználatot és az anyakönyvvezető díját. Ha emelik az
anyakönyvvezető díját, azt vagy az önkormányzat finanszírozza, vagy megemelhető a házasulók
által befizetett díj is. Mivel pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottságnak meg kellene tárgyalni.
Molnár Gábor: A hétvégi munkáért az 5.000,- Ft-os díj alacsony. Be fogja terjeszteni javaslatát
a képviselő-testület elé.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 11/2017. (VI. 16.)
önkormányzati rendeletét, mely a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szól a 14. sz. melléklet szerint.

10./ Napirendi pont

-

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata (15. sz. melléklet)

Lőrincz György: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya telefonos
egyeztetés során felhívta a figyelmet arra, hogy a megalkotott helyi rendelet felhatalmazó
rendelkezése között kormányrendelet nem szerepelhet, rendelet alkotásra kizárólag törvény adhat
felhatalmazást. Ezért szükséges a rendelet módosítása.
Dr. Péntek Tímea: A márciusban elfogadott rendeletben szerepel egy kormányrendelet, ezt
szükséges kivenni a rendeletből.
Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság. Kérte Dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság az előterjesztést változatlan formában elfogadásra javasolta.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 12/2017. (VI. 16.)
önkormányzati rendeletét, mely a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a
településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szól a 16. sz. melléklet szerint.

11

11./ Napirendi pont

-

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.
18.) rendelet módosítása (17. sz. melléklet)

Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban átadta a szót Jegyző Asszonynak.
Dr. Péntek Tímea: A rendeletben egy technikai jellegű korrigálásra van szükség. A módosító
rendeletben a rendelet 4. § (1) bekezdése helyett csak 4. §, a 6. § helyett pedig 6. bekezdés
szerepel. A kormányhivatal ezt észrevételezte és kérte, hogy a rendeletet újra tárgyalja meg a
képviselő-testület.
Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta a Szociális- és Egészségügyi Bizottság. Kérte
Winkler Lászlót, ismertesse a bizottság álláspontját.
Winkler László: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.
Dr. Kurunczi Károly: A gazdasági bizottság szintén elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 13/2017. (VI. 19.)
önkormányzati rendeletét, mely a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015. (II. 18.) rendelet módosításáról szól a 18. sz. melléklet szerint.

12./ Napirendi pont

-

Pályázati lehetőség Magyarország Kormánya által kiírt EFOP-1.2.11-16. kódszámú
Esély Otthon c. pályázati felhíváson (19. sz. melléklet)

Lőrincz György: Az előterjesztésben olvasható, hogy a pályázat célja az, hogy a helyi fiatalok
számára reális alternatíva legyen a helyben maradás és az ideköltözés. Ezáltal javulna a település
megtartó ereje és versenyképessége. A pályázaton elnyerhető összeg 50 %-a fordítható
ingatlanok felújítására, átalakítására, felszerelés vásárlására. A másik 50 %-ot programok
megvalósítására kell fordítani, pl.: életpálya-tervezés, személyre szabott gyakorlatok
megismerése. A pályázat 100 %-os támogatottságú, önrészt nem igényel. A költség összesen 55
M Ft lenne. Ebből 6 fiatal lakhatását és a programon való részvételét lehetne biztosítani. Ez egy
újabb lépés abba az irányba, hogy a fiatalok helyben maradását elősegítsék. A napirendi pontot
megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Dr. Kurunczi
Károlyt, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.
Bella Sándor: Elmondta, hogy kb. 27 M Ft-ot lehet beruházásra, felújításra költeni a pályázati
összegből. 1 m2 felújítási költsége nem haladhatja meg a 70.000 forintot. Ez viszonylag
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minimális átalakításra ad lehetőséget. Nem biztos, hogy elegendő lesz három lakás bevonása. A
pályázat kidolgozásánál kell majd meghatározni, hogy hány ingatlan kerül bevonásra a
pályázatba. Eddig a somorjai városrészen található jegyzői lakás és a mellette lévő iskola épülete
merült fel a felújítás, beruházás terén. Az iskola tekintetében már készült egy terv az Idősek
Klubja részére, de erre a célra nem kell az egész épület, a Széchenyi utca felől rész egy lakássá
kialakítható.
Winkler László: Ha a 70.000,- Ft/m2-es maximálisan felhasználható költség kevés lesz, van-e
mód arra, hogy azt az önkormányzat kiegészítse? Célszerű lenne erre a célra kihasználni az
önkormányzat tulajdonában lévő üres épületeket.
Lőrincz György: A pályázat elsősorban a belső átalakításra, felújításra vonatkozik. A tető és a
homlokzat felújítását valószínűleg az önkormányzat saját költségén végzi majd el.
Nemes Csaba: Évek óta sokat beszélnek az ifjúsági koncepcióról, de igazából az önkormányzat
eddig nem tudta „megkínálni” az ifjúságot. Remélhetőleg ez a pályázat olyan lehetőség lesz, ami
vonzza a fiatalokat és elkezdődhet az ifjúsági koncepció megvalósítása. Mindenképpen
támogatta a pályázat benyújtását.
Lőrincz György: Ez valóban egy lépés a fiatalok helyben tartása irányában, ugyanúgy, ahogy a
Móricz Zsigmond utcai telkek kialakítása is.
Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata a Magyarország kormánya által
kiírt EFOP-1.2.11-16 kódszámú Esély Otthon c. pályázati felhívásra benyújtsa pályázatát.
2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
projekt támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok
megtételére. A megvalósítandó projekt becsült bruttó költsége 55.000.000 Ft.
3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással
megvalósuló projektek fenntartási kötelezettségeit.
Felelős:

Lőrincz György polgármester

Határidő: 2017. június 27.

13./ Napirendi pont
Versenypiaci csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos-energia
beszerzésre (20. sz. melléklet)
-
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Lőrincz György: A villamos energiáról szóló törvény értelmében 2003. január 1-től
választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Az energia-beszerzés
modellváltásának lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a
termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. Ezt
csoportos beszerzési eljárásban lehet megtenni. Remélhetőleg kedvező árat sikerült elérni. A
beszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel az előző évekhez hasonlóan
célszerű lenne a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és beszerzési
szakértő bevonása. A szerződés 2018. január 1. és 2019. december 31. közti időszakra szólna. A
napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság.
Kérte Dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság a vállalkozói díj 500 E Ft-os maximalizálásával javasolta a
szerződést kiegészíteni. A napirendi pontot egyebekben elfogadásra javasolta.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
villamos energia szabadpiaci megvásárlására versenypiaci csoportos beszerzési eljárást
folytat le 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó szerződéses időszakra.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: folyamatos.

14./ Napirendi pont

-

Bárányhimlő elleni védőoltás finanszírozása (21. sz. melléklet)

Lőrincz György: A képviselő-testület múlt havi ülésén már tárgyalt a bárányhimlő elleni
védőoltásról. Akkor arról döntöttek, hogy készüljön pontos felmérés az igénybevételről. Ezt
felmérést a védőnők elvégezték. Az idei évben Jánossomorján a védőoltást 45 fő venné igénybe.
Az oltás összesen 792 E Ft-ba kerül. A napirendi pontot két bizottság is megtárgyalta. Elsőként
a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatának ismertetését kérte.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.
Winkler László: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Fontos a megelőzés az egészségügyben.
Lőrincz György: Ez a pont is egy fontos lépés az ifjúságpolitikai koncepció tekintetében, hiszen
fontos az ifjúság védelme.
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Dr. Mihályi Zsuzsanna: Megköszönte a bizottságok támogatását. Remélte, hogy a jövőben is
folytatódni fog ennek az oltásnak az ingyenes biztosítása. A következő években már a
költségvetés tárgyalásakor jelezni fogja az ehhez szükséges összeg nagyságát.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata döntött arról, hogy a bárányhimlő (varicella) fertőző
betegség megelőzésére szolgáló oltóanyagok megvásárlásra a 2017. évi költségvetése
általános tartalékának terhére 792.000.- Ft összeget elkülönít. Ez az elkülönített összeg a
Jánossomorján élő 16 hónapos gyermekek számára nyújt fedezetet annak érdekében,
hogy fenti védőoltást térítésmentesen megkapja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Közreműködő: védőnők
Határidő: azonnal.

15./ Napirendi pont

-

Caminus Zrt. megkeresése (22. sz. melléklet)

Lőrincz György: Az ügy előzménye, hogy korábban az önkormányzat a Caminus Zrt-vel 10 éves
megállapodást kötött a „Szemünk fénye” program keretében. A cég lámpatesteket épített be az
iskolába. A szerződésben benne foglaltatott, hogy a bérleti időszak lejárta után a cég megvételre
kínálja fel a lámpatesteket. 631 db lámpatestre tette a 96 E Ft + ÁFA ajánlatot a Caminus Zrt. A
szerződésben az is olvasható, hogy ha az önkormányzat nem fogadja el az ajánlatot, akkor a cég
leszerelheti a lámpatesteket. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság
javaslatát.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság javasolta a lámpatestek megvásárlását.
Bella Zsolt: Annak idején együtt élték meg a szerződés megkötését. Nagyon körüljárták akkor a
kérdést, de sajnos mégsem volt annyira jó konstrukció, mivel az elmúlt évek során sok hiba volt
a lámpatestekkel. 96 E Ft + ÁFA összegnél a leszerelés költsége sokkal többe kerülne. Támogatta
a lámpatestek megvásárlását.
Nemes Csaba: Egyetértett Bella Zsolttal abban, hogy sok hiba volt a lámpatestekkel. Ha
megvásárolják, valószínűleg sokat kell költeni a lámpatestekre. A csarnok tekintetében a
lámpatestek cseréjét a KLIK fogja végezni?
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Lőrincz György: Igen. A 96 E Ft + ÁFA összeget az önkormányzat fizeti, de a későbbi
karbantartást a KLIK végzi.
Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Caminus Zrt-től 96 E Ft + ÁFA összegért megvásárolja a 631 db működő lámpatestet,
melyek a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola épületegyüttesében kerültek
felszerelésre.
2. Felhatalmazza a polgármestert az ingó adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: folyamatos.

16./ Napirendi pont
-

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23. sz. melléklet)

Lőrincz György: Megállapította, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kérdés. Szavazásra
tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

17./ Napirendi pont

-

Egyéb ügyek

-

NAV értesítés (24. sz. melléklet)
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Lőrincz György: Törvényi kötelezettsége, hogy a NAV-tól kapott értesítésről tájékoztassa a
képviselő-testületet, mely levél a 24. sz. mellékletben található. A napirendi pontot megtárgyalta
a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Dr. Kurunczi Károlyt,
ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Kurunczi Károly: A bizottság javasolta az előterjesztésben foglaltak tudomásul vételét.
Molnár Gábor: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy könyveléstechnikai probléma miatt
került ki a KOMA rendszerből. Rövid ideig, két hónapig, egyéni vállalkozóként tevékenykedett.
A vállalkozás megszüntetésekor a záró bevallással úgy gondolta, hogy eleget tett bevallási
kötelezettségének. Utóbb kiderült, hogy az áfa bevallást nem a záró bevallással együtt, hanem
külön is be kellett volna nyújtani. Emiatt törölték az adatbázisból. A hiányosságot igazoltan
pótolta, június hónapban ismét szerepelni fog a rendszerben.Egyben bejelentette érintettségét.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, hogy Molnár Gábort a NAV tájékoztatásáról
szóló szavazásból kizárják-e.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Gábort a NAV
tájékoztatásáról szóló szavazásból kizárta.
Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: azonnal.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a NAV tájékoztató levelének tudomásul vételét.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a NAV
tájékoztató levelében foglaltakat, miszerint Molnár Gábor a köztartozásmentes adózói
adatbázisból törlésre került.
2. Felkérte a képviselőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa
a képviselő-testületet arról, hogy visszakerült a köztartozásmentes adózói
adatbázisba.
Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: folyamatos.
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-

Államháztartáson belülre, illetve egyházaknak átadott támogatások elszámolása

Dr. Péntek Tímea: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az államháztartáson belülre,
illetve egyházaknak átadott támogatások is elszámolásra kerültek. Ezek a következők:
Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat 400 E Ft, Római Katolikus Egyházközség
(Mosonszentpéter) 2 M Ft, Jánossomorjai Református Egyházközség 2 M Ft + 40 E Ft. Ez utóbbi
2 M Ft-os támogatásáról a képviselő-testület, míg a 40 E Ft-os támogatásáról a polgármester
döntött. A támogatottak a támogatási szerződésnek megfelelően határidőben elszámoltak.
Dr. Kurunczi Károly: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
elfogadásra javasolta a szóbeli előterjesztésben foglaltakat.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szóbeli előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2017. (V. 31.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy az államháztartáson belülre,
illetve egyházaknak átadott támogatások 2016. évi elszámolásait és beszámolóit az
alábbiak szerint fogadja el:
Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Római Katolikus Egyházközség (Mosonszentpéter):
Jánossomorjai Református Egyházközség:
Jánossomorjai Református Egyházközség:

400.000,- Ft
2.000.000,- Ft
2.000.000,- Ft
40.000,- Ft

Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
Lőrincz György: Több döntést igénylő ügy nincs.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Településfejlesztési Operatív Programra benyújtott 6
pályázatból 3 pályázat nyert összesen 566 M Ft-ot. Ebből a legnagyobb összeget, 348 M Ft-ot a
belterületi kerékpárút építésére nyerték el. A megyében ez volt a legnagyobb mértékű támogatás.
A másik a körzeti iskola alsó és felső tagozat épületenergetikai korszerűsítése, melyre 205 M Ftot nyertek, a harmadik pedig a Kék Bagoly Bölcsőde felújítása és részben energetikai
korszerűsítése, mely 12,6 M Ft-os támogatásban részesül. Jelen pillanatban a támogatási
szerződések aláírása zajlik, ezek remélhetőleg június hónapban megtörténnek. Valamennyi
pályázatnál a beruházás átcsúszik 2018-ra. Mindegyik támogatás 100 %-os, önrészt nem kell
biztosítani. A pályázatok megírása nagy munka volt, az igazi munka azonban csak most
kezdődik. A másik három pályázat sem veszett még el, ugyanis lesz egy második körös bírálat
is.
Molnár Gábor: A belterületi kerékpárút hol fog menni? A főutcán vagy hátsó utcákon? Ezekkel
a kérdésekkel a lakosság részéről többen megkeresték.
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Lőrincz György: Készült egy tanulmányterv és ehhez egy térkép, amely alapján készült a
pályázat. Ez egy szakemberek által összeállított tanulmányterv, ami három szakaszra bontja a
kerékpárutat. Ebből a három szakaszból most a belterületi részre nyerték el a támogatást. Ez a
Bajcsy-Zs. utcától a Tarcsai utcáig tart. Két helyen alsóbb rendű útra terelődik a kerékpárút, mert
fizikailag nem lehet kialakítani kerékpárutat. Az egyik a Szabadság utca, a másik pedig a
pusztasomorjai központi rész. A többi helyen az út mellett fog a kerékpárút haladni. Kisajátításra
sehol sem lesz szükség.
Bella Sándor: Mosonmagyaróvár felőli belterületi határtól, a Bajcsy-Zs. utcán, Hársfa utcán,
Óvári úton, Erdősor utcán, Dr. Dicsőfi E. utcán, Dózsa Gy. utcán, Szent István utcán, Kossuth
Lajos utcán át Tarcsai utcáig, a belterületi határ végéig tart az a szakasz, amire most nyerték a
támogatást. A vasútnál külön kerékpáros-gyalogos átjárót kell létesíteni. A Dózsa Gy. utcán van
még variáció a közművek miatt. Jobb oldalon lenne célszerű végigvinni a kerékpárutat, de akkor
a villanyoszlopokat ki kell váltani.
Lőrincz György: A tanulmányterv tartalmazza az oszlopok kiváltását. Az építkezést a jövő év
elején szeretnék elkezdeni.
Bella Sándor: Hosszú az engedélyeztetési eljárás, ezért a kivitelezés a jövő év ősze előtt nem
kezdődhet meg.
Lőrincz György: A holnapi nap folyamán elindul a központi szúnyoggyérítés. A folyamatot a
katasztrófavédelmi referens és a VÜMESZ koordinálja. Az időpontokról a képújságból és a
városi honlapról lehet tájékozódni.
Lipovits Máté: A képviselőknek egy meghívást, a lakosság felé pedig egy tájékoztatást szeretne
tolmácsolni. Vasárnap 18 órakor a Hármas-halom Hagyományőrző és Városvédő Egyesület,
valamint a Trianoni Emlékbizottság mindenkit szeretettel vár a trianoni megemlékezésre a
mosonszentpéteri templomtérre.
Az évek során már többször hangoztatta, hogy fontos lenne egy helyi védettségről szóló rendelet
kidolgozása. Véleménye szerint erre azért van szükség, mert a közelmúltban látta, hogy egy ház
felújítása során egy szép homlokzati részt elbontottak. Kérte a városvezetést, hogy minél előbb
dolgozzák ki a rendeletet. Ennek a rendeletnek a kidolgozásában szívesen részt vesz.
Dr. Péntek Tímea: A településarculati kézikönyv és az ehhez tartozó helyi rendelet megalkotása
folyamatban van Dimény Gábor főépítész vezetésével. Ezek elfogadásának határideje 2017.
október 1.
Lipovits Máté: Ezt örömmel hallotta.
Lőrincz György: A Főépítész Úr minden szerdán a jánossomorjai hivatalban tartózkodik,
szívesen fogadja az észrevételeket, illetve beszámol arról, hogy hol tart a munkával.
Bella Zsolt: A múlt pénteken városi pedagógusnap került megrendezésre a művelődési házban.
Megköszönte az önkormányzatnak a támogatást, amit ismételten nyújtottak a pedagógus napon.
Egy olyan színvonalas műsornak lehettek részesei, mely méltó Jánossomorja Város
Önkormányzatához és a körzeti általános iskolához.
Nikházi Árpád: A Moson-Szél Egyesület nevében írt egy köszönőlevelet. Megkérte Polgármester
Urat, hogy olvassa fel.
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Lőrincz György: A levél kiosztásra került a képviselő-testületi ülés előtt, tehát minden képviselőtestületi tag megkapta azt. A levél lényege az, hogy az egyesület két díjat nyert. Egy egyéni díjat
Nikházi Árpád nyert, a Hyppolit, a lakáj című előadás nyerte a másik díjat. Az önkormányzat
hathatós anyagi támogatását köszönte meg az egyesület vezetője. Örömét fejezte ki azért, hogy
az önkormányzat támogatásával ilyen sikereket érnek el helyi szervezetek.
Javasolta, hogy a 18. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják, tekintettel Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjára.
Szavazásra tette fel javaslatának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2017. (V. 31.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 18./
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
polgármester

Dr. Péntek Tímea
jegyző
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