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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2017. november 29. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza 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, (Dr. Mihályi Zsuzsanna később érkezik) 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 172/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Jánossomorja Város Településszerkezeti Tervének elfogadása 

 

2./ Jánossomorja Város Helyi Építési Szabályzatának elfogadása 

 

3./ A helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 25.) rendelet felülvizsgálata, az adókoncepció 

megtárgyalása 

  

4./ Beszámoló a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 

 

5./ A Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet beszámolója 

 

6./ Jánossomorja Város Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata 

 

 7./ Döntés a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésről 

 

 8./ A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

9./ Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 

elfogadása 

 

10./ A Kék Bagoly Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje 

 

11./ Téli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a 2017/2018-as tanévben 

 

12./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

 

13./ Köztisztviselői illetményalap emelésének lehetősége a 2018. évi költségvetésben 
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14./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

15./ Egyebek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ - 2./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Településszerkezeti Tervének elfogadása (3. sz. melléklet) 

 

 

- Jánossomorja Város Helyi Építési Szabályzatának elfogadása (4. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az 1./ és 2./ napirendi pont szervesen összefügg egymással, ezért azokat a 

képviselő-testület együtt tárgyalja. Két külön döntést kell meghoznia a képviselő-testületnek, az 

1./ napirendi pontnál egy határozatot kell hoznia, míg a 2./ napirendi pontnál egy rendeletet kell 

megalkotnia. 2016-ban döntött úgy a képviselő-testület, hogy településrendezési eszközeinek 

teljes körű felülvizsgálatát végrehajtja. Ennek keretében új településfejlesztési koncepciót és 

integrált településfejlesztési stratégiát dolgozott ki és fogadott el a képviselő-testület, melynek 

alapján új településfejlesztési eszközök készítését is elhatározták. Így készült el a 

településszerkezeti terv, melynek záró szavazásához érkeztek el. Az állami főépítész is megadta 

végső szakmai véleményét, aki nem emelt kifogást a terv ellen. Tehát nincs akadálya annak, 

hogy ezt a képviselő-testület elfogadja, ugyanúgy ahogy a város helyi építési szabályzatát is. A 

napirendi pontokat megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Luka János: A hétfői bizottsági ülésen tárgyalta a bizottság a két napirendi ponttal kapcsolatos 

előterjesztéseket. Elhangzott, hogy a végső döntés előtt áll az önkormányzat. A szakemberek 

elkészítették a terveket, majd a szakhatóságok ezen terveket véleményezték. Ezután lezajlottak 

a lakossági fórumok. A képviselő-testület a terveket alkalmasnak találta arra, hogy az állami 

főépítészhez irányítsák. A bizottság a fontos változások lényegét kívánta megérteni. Az új 

szabályzat 2018. január 1-jétől lép hatályba, amennyiben most elfogadják. A változások az új 

építésekre vonatkoznak. Az új rendelet szerint a kábeleket a föld alatt kell elvezetni. De 

nyilván, amelyek jelenleg nem ott vannak, azokat nem kell a föld alá helyezni. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az új szabályokat mindenkinek az előtt kell tanulmányoznia, mielőtt 

megkezd egy építkezést. Az állami főépítész is leírja, hogy minden információt közzé kell tenni 

digitális formában. Helyes az is, hogy ha valaki az önkormányzatnál kér tájékoztatást, akár egy 

telek megvásárlása előtt. Az arculati kézikönyv is egy részét képezi a két napirendi pontnak. Ez 

külön készül, melyet a decemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalnak meg. Ez fogja 

tartalmazni azt, hogy az egyes építkezéseknél milyen szabályokat kell betartani akár a külső 

megjelenésnél, akár a szerkezetre vonatkozóan. A bizottság mind a településszerkezeti tervet, 

mind a helyi építési szabályzatot elfogadásra ajánlotta a képviselő-testületnek. 

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna megérkezett, 9 fő van jelen. 
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Lőrincz György: Elmondta, hogy több lakossági fórumot is tartottak a témában, már a tervezési 

szakaszban voltak különböző beérkezett vélemények. Ellentétes vélemények is voltak. Erre 

egyeztető fórumot hívtak össze, ahol konszenzusra jutottak. Egy másfél éves folyamat végére 

tudnak most pontot tenni. Apróbb módosításokat az elkövetkező időszakban is kell tenni, de a 

törvény szerint átfogóan ötévente kell felülvizsgálni a rendezési tervet. Megköszönte mindazok 

munkáját, akik ennek előkészítésében és levezénylésében részt vettek. Úgy gondolta, hogy egy 

olyan tervet sikerült létrehozni, amelyet az ötéves felülvizsgálatnál nem kell teljesen átírni. 

Szavazásra tette fel az 1./ napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) 

pontja alapján Jánossomorja Város Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1-6. 

melléklete szerint állapítja meg. 

A Településszerkezeti Terv 

1. melléklete a szerkezeti terv leírása 

2. melléklete a változások 

3. melléklete a településterületi mérlege 

4. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolása 

5. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás eredménye 

6. melléklete a szerkezeti tervlap 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a településszerkezeti 

terv nyilvánosságáról, az elfogadott településrendezési eszközt az elfogadásáról szóló 

jegyzőkönyvvel együtt küldje meg a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és 

Informatikai Nonprofit Kft. részére, az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, valamint a 

partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket. 

A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jánossomorja 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2001.(II.22.) Kt. számú határozatával 

elfogadott Településszerkezeti Terve. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: folyamatos. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 2./ napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 21/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendeletét, mely Jánossomorja Helyi Építési Szabályzatáról szól az 5. sz. 

melléklet szerint.  
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3./ Napirendi pont 

 

 

- A helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 25.) rendelet felülvizsgálata, az 

adókoncepció megtárgyalása (6. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az idei évben a képviselő-testület arról döntött, hogy új helyi adót nem kíván 

bevezetni. A helyi adókról szóló, többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 2018. január 1. 

napjától hatályba lépő módosító szabályai alapján az építményadó tárgyi hatálya kiterjed az 

épület, épületrész mellett a reklámhordozókra is, ezáltal az önkormányzatok az építményadó 

keretein belül adóztathatják a reklámhordozókat. A képviselő-testület döntését legkésőbb 

december 1-jén ki kell hirdetnie ahhoz, hogy január 1-jétől a rendelet életbe léphessen. A 

rendelet-tervezet szerint az önkormányzat 2018. január 1. napjától a törvényi felhatalmazás 

alapján adókötelezettséget állapítana meg a reklámhordozók esetében. Mentességet adna 

ugyanakkor a 2 m2-nél kisebb felületű reklámhordozók tekintetében. Az adó éves mértéke 

maximum 12.000 Ft/m2 összegben állapítható meg. A napirendi pontot megtárgyalta a 

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

Elsőként Luka Jánosnak adta át a szót. 

 

Luka János: A törvény módosítása a reklámhordozó eszközök által elfoglalt felületekre 

vonatkozik. A bizottsági ülésen a mentességről és mértékről tárgyaltak. Az éves mértéket a 

bizottság 1.000,- Ft/m2-ben állapítaná meg, de csak azokra a reklámhordozókra, amelyeknek 

alapterülete 10 m2-t meghaladja. Tehát az előterjesztéshez képest a bizottság egy nagyobb 

mentességet javasolt. Jánossomorján véleménye szerint jelenleg elég elenyésző számú adóalany 

lesz e téren és önbevalláson alapul.  

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság a bizottsági ülés időpontjában már ismerte a 

pénzügyi bizottság javaslatát és szintén abban a formában javasolta a rendeletet elfogadni.  

 

Lőrincz György: A bizottság által javasolt m2 és ár gyakorlatilag az óriásplakátokon kívül más 

reklámhordozóra nem vonatkozik. Jelenleg Jánossomorja területén ilyen plakát nincs.  

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

által tett módosításokkal történő elfogadását. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és megalkotta a 22/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendeletét, mely a helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 25.) rendelet módosításáról 

szól a 7. sz. melléklet szerint. 

 

 

4./ Napirendi pont 

 

 

- Beszámoló a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről (8. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az Mötv. értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-

testületnek a hivatal tevékenységéről. 2016-ban és 2017-ben számtalan alkalommal 

foglalkozott a képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal fenntartásával, működésével, 
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elsősorban financiális kérdések tekintetében. Az elmúlt időszakban 2,5 fővel csökkent a KÖH 

létszáma, ugyanakkor az ellátás továbbra is zavartalan. Ez kijelenthető a székhely hivatalra és a 

két kirendeltségre is. Megköszönte a hivatal valamennyi munkatársának a munkát, Jegyző 

Asszonynak pedig azt, hogy elkészítette a beszámolót, melyet megtárgyalt a gazdasági 

bizottság is. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Luka János: A terjedelmes anyag részletesen ismerteti azt a tevékenységet, amelyet a közös 

önkormányzati hivatal ellát. Az iktatott ügyiratok száma 2017-ben 5554. A székhelyen jelenleg 

16 fő dolgozik. Az állam által finanszírozott létszám jelenleg több, mint a foglalkoztatottak 

létszáma. Az adminisztráció koncentrált feldolgozása kell, hogy legyen a cél. A szakemberek 

mozgásával a lakosság a nem székhely településen is megkapja a megfelelő színvonalú ellátást. 

A közös önkormányzati hivatal tevékenysége szerteágazó, a szociális ellátástól a pályázatokig 

bezárólag mindenben érintett a hivatal. Ebben az évben is sok olyan pályázatot sikerült 

megnyerni, amihez megfelelő előkészítő munkára volt szükség a hivatal részéről is. Azt a 

létszámot kell jól meghatározni, ami szükséges és nélkülözhetetlen. A koncentrációval 

biztosítható az a szintű ellátás, amit a törvény megkövetel. Az önkormányzat nem 

lehetetlenítette el a kirendeltségeken senkinek a munkáját. Az informatikai szoftver vagy 

hálózat is egységes kell, hogy legyen valamennyi telephelyen. El kell érni ahhoz a ponthoz, 

hogy az önkormányzatok beleláthassanak egymás döntéshozatali mechanikájába. Az 

önkormányzatok egymásra vannak utalva. Már csak azért is, mert kis önkormányzatokról van 

szó és a költségek nagyobb részét Jánossomorja finanszírozza akkor is, ha ezt a többi 

önkormányzat nem így gondolja. Azokat a tevékenységeket, amelyeket a telephelyeken 

leépítettek, azokat valaki Jánossomorján elvégzi. Tehát Jánossomorján végeznek olyan 

feladatot, amelyet a telephelyen nem látnak, mert ott nincs ember erre a feladatra. A bizottság 

elfogadásra javasolta a beszámolót. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

működéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadta. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző  

 

Határidő: azonnal. 

 

 

5./ Napirendi pont 

 

 

-  A Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet beszámolója (9. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az önkormányzat éves munkatervében szerepel a VÜMESZ beszámolója. 

2015. május 27-én döntött úgy a képviselő-testület, hogy a városüzemeltetéssel kapcsolatos 
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feladatokat új, önálló költségvetési szerv keretében kívánja ellátni. Ezt követően elkészült az 

alapító okirat és 2015 októberében megalakult a VÜMESZ. A beszámolóból kiderül, hogy 

mennyire szerteágazó tevékenységet folytat a szervezet. Egy törvényi módosítás okán ez év 

elejétől ez a feladat kiegészült az élelmezési tevékenységgel is. Megköszönte a VÜMESZ 

vezetőjének és minden dolgozójának a munkáját, akik törekednek a tervszerű, szakszerű 

munkavégzésre. Ez véleménye szerint meg is látszik a településképen. A napirendi pontot 

megtárgyalta a gazdasági bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottsági ülésen a VÜMESZ igazgatóján kívül a konyha két munkatársa is részt 

vett. Beszéltek arról is, hogy a konyhával kapcsolatban mi a hosszú távú elképzelés, illetve 

hova kell, hogy fejlődjön. A konyha jelenleg naponta 650 adagot készít. Ez szinte a maximum. 

A jelenlegi létszámmal elvégezhető a feladat, de gépi fejlesztést kell végrehajtani. Erre tervet 

kell csinálni. A jövőben lehet, hogy nagyobb területre is szüksége lesz a konyhának. Az ételek 

kiszállítása nem okoz gondot. A biztonsági előírásoknak a konyha megfelel, tisztasággal sem 

volt soha probléma. Ez különös fontossággal bír. Az előírásokat továbbra is be kell tartani. A 

konyha üzemeltetését a Győri Tankerületi Központ nem vette át.  

A VÜMESZ-nél lévő gépek állapota változó, azért mert némelyik 20-23 éves. De 

természetesen vannak új gépek is. A zöldhulladék mennyisége döbbenetesen magas. Ez 

előrevetíti egy telephely létrehozását. Ezt is be kell építeni a tervek közé.  

A tevékenységek között szerepel az utak és járdák felújítása is. Ez nem elképzelhető a 

VÜMESZ nélkül. Az önkormányzat épületeinek karbantartása és felújítása is a VÜMESZ 

feladatai közé tartozik. Az uszoda karbantartása volt idén a legjelentősebb, de lakóépületek 

felújítására is sor került. Nagyon fontos a szakemberek kérdése. Ahhoz, hogy a VÜMESZ 

tovább tudjon működni, fontos, hogy meg tudja tartani a szakembereit. Ennek érdekében 

mindent meg kell tenni. A pályázatokban is részt vesznek a VÜMESZ szakemberei. Különösen 

sikeres volt idén az útfelújítás. A kátyúzási költségek ezzel a magas útfelújítással jövő évtől 

csökkennek. Jövő évben pedig remélhetőleg a kerékpárút is elkészül. Megköszönte a VÜMESZ 

munkáját. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a VÜMESZ beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városüzemeltetési és 

Műszaki Ellátó Szervezet beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal.  

 

 

6./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata (10. sz. 

melléklet) 
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Lőrincz György: Törvény kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy a ciklus idejére gazdasági 

programot, fejlesztési tervet készítsen. Ezt a programot a képviselő-testület 2015. március 25-

én fogadta el. A programban szerepelt, hogy két év múlva, 2017-ben felül kell vizsgálni a 

programban foglaltakat. Az előterjesztésben fekete színnel szerepelnek az eredeti tervek, kék 

színnel pedig azok az adatok kerültek megjelenítésre, amelyek megvalósultak, vagy részben 

megvalósultak. A IV. fejezet szól azokról a programelemekről, amelyeket a képviselő-testület 

célul tűzött ki. Látható, hogy a ciklus felénél a kitűzött feladatok 70 %-át teljesítették. A 

következő időszakban is állnak a képviselő-testület előtt kihívások, ezeket kell még 

megvalósítani. Nem azért készült az anyag, mert kötelező, hanem azért, hogy a program pontjai 

mentén dolgozzanak és valósítsák meg a célkitűzéseket. Megköszönte mindenkinek a munkát, 

aki e célkitűzések megvalósításában részt vett. Bízik abban, hogy a ciklus végére még több 

megvalósult feladatot láthatnak. A napirendi pontot az állandó bizottságok megtárgyalták. 

Elsőként Luka Jánost, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét 

kérte meg, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Luka János: A bizottság néhány észrevételt tett az anyaggal kapcsolatban. Az előterjesztésben 

található táblázat azt mutatja, hogy milyen jellegű kiadások merültek fel. Az is látható, hogy a 

2010-2011. évekhez képest 2013-ra milyen mértékű ugrás tapasztalható. Az anyagnak 

összemérhetőnek kell lennie. Tehát ugyanazon metodika szerint kell összeállítani. Egyetértett 

Polgármester Úrral abban, hogy nem csak azért készült az anyag, mert kötelező. A II. fejezet 

demográfiai adataiból látszik, hogy a halálozások száma több, mint a születések száma. 

Ugyanakkor az is látszik, hogy többen laknak Jánossomorján, mint korábban. A mobilitási adat 

kimaradt a táblázatból, ez azt mutatná, hogy hogyan nőtt a lakosságszám a beköltözők miatt. 

Az infrastruktúra helyzeténél látható, hogy a helyi utak 90 %-a kiépített. A víz, csatorna és gáz 

közművek kiépítése megközelíti a 100 %-ot. A vállalkozások számában növekedés következett 

be, a mezőgazdasági vállalkozók száma viszont csökkent. A munkanélküliséggel kapcsolatban 

elmondta, hogy az országos 4,5 %-os munkanélküliséghez képest Jánossomorján a 

munkanélküliek száma jelentősen kevesebb. Az álláskeresők főleg télen vannak. Testvér-

települési kapcsolat Nagyfödémes községgel alakult ki dokumentáltan. Németországból is van 

igény ilyen jellegű kapcsolatra, Neuhausen és Illingen községek részéről. Ennek kell kitalálni a 

formájában a jövőben. Vannak olyan fejlesztések, amelyeket az önkormányzat elkezdett, de 

nem valósított meg. Itt be kell látni a tévedést. A strandra és a biogáz üzemre gondolt. Ezeket 

nem szabad több évtizeden keresztül „hurcolni”. Az anyagot elfogadásra javasolta a bizottság. 

 

Winkler László: A Szociális- és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta az anyagot. 

 

Nemes Csaba: A Humánpolitikai Bizottság véleménye az, hogy nagyon alapos az előterjesztés. 

Örvendetes, hogy magas arányban megvalósultak az elképzelések. A bizottság elfogadásra 

javasolta az anyagot.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a gazdasági program felülvizsgálatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Jánossomorja 

Város Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatát. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

7./ Napirendi pont 

 

 

- Döntés a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésről (11. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Fiatalok Lakóházában az elmúlt időszakban három lakás üresedett meg 

rövid időn belül. Amikor ezek a lakások megüresedtek, a VÜMESZ szakembereivel 

megtekintették azt, hogy milyen állapotban vannak a lakások. Úgy döntöttek, hogy szükséges 

bizonyos felújításokat elvégezni. Ezek a felújítások elkészültek, részben a VÜMESZ 

kivitelezésében, részben pedig szakemberek bevonásával. Az új rendelet alapján kiírták a 

pályázatot a három lakásra. Az az örömteli helyzet állt elő, hogy három pályázat érkezett. A 

döntés tekintetében így viszonylag könnyű helyzetben van a képviselő-testület. A pályázati 

feltételeknek mindhárom pályázó megfelel.  

 

Luka János: Az összefoglaló táblázat harmadik oszlopában szerepel a rövidebb időtartamú 

elhelyezésnél, hogy nem. Ez mit jelent? 

 

Dr. Péntek Tímea: A képviselő-testület rendelete értelmében maximum öt éves időtartamra 

utalhatja ki a lakást a Fiatalok Lakóháza tekintetében. A másik két pályázó vállalta a rövidebb 

időtartamú elhelyezést. A kérelem elbírálásánál figyelembe vehető szempontok akkor lennének 

érdekesek, ha egy lakásra több kérelem érkezett volna.  

 

Luka János: Az előterjesztésből kiderül, hogy még egyik pályázó sem vásárolt sem telket, sem 

lakást.   

 

Winkler László: Talán még sosem volt ilyen könnyű dolga a képviselő-testületnek a Fiatalok 

Lakóházában történő elhelyezés kapcsán. Örült annak, hogy senkit sem kell elutasítaniuk. 

Furcsának találta, hogy csak három pályázat érkezett. Sok emberrel beszélget és többen is 

megkeresték azzal, hogy pályáznának a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésre.  

 

Lőrincz György: Ez a jellegű lakásbérlet nem szociális alapon történik.  

Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet Jakab Patrik Ferenc és Horváth Dzsenifer Fiatalok 

Lakóházában történő elhelyezésével. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2017. 

december 1-jétől 3 év határozott időtartamra 2020. november 30-ig bérbe adja Jakab 

Patrik Ferenc és Horváth Dzsenifer részére a 18/2017. (X. 4.) rendeletben 

meghatározott (Fiatalok Lakóháza), a 231/26. hrsz-ú ingatlanon lévő, természetben 

9241 Jánossomorja, Lovarda u. 18. sz. alatt található 2. sz. lakást. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel a bérleti 

szerződést megkösse. 

  

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. 11. 30. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet Schneider Júlia és Lukács Róbert 

Fiatalok Lakóházban történő elhelyezésével. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2017. 

december 1-jétől 3 év határozott időtartamra 2020. november 30-ig bérbe adja 

Schneider Júlia és Lukács Róbert részére a 18/2017. (X. 4.) rendeletben meghatározott 

(Fiatalok Lakóháza), a 231/26. hrsz-ú ingatlanon lévő, természetben 9241 

Jánossomorja, Lovarda u. 18. sz. alatt található 3. sz. lakást. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel a bérleti 

szerződést megkösse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. 11. 30. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, ki ért egyet Unger János és Bölcsová Tünde 

Fiatalok Lakóházban történő elhelyezésével. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2017. 

december 1-jétől 5 év határozott időtartamra 2022. november 30-ig bérbe adja Unger 

János és Bölcsová Tünde részére a 18/2017. (X. 4.) rendeletben meghatározott (Fiatalok 

Lakóháza), a 231/26. hrsz-ú ingatlanon lévő, természetben 9241 Jánossomorja, Lovarda 

u. 18. sz. alatt található 4. sz. lakást. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel a bérleti 

szerződést megkösse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. 11. 30. 

 

 

8./ Napirendi pont 

 

 

- A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása (12. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A vonatkozó kormányrendelet alapján a belső ellenőrzési tervnek november 

30-ig kell elkészülnie és a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja 

jóvá azt.  

 

Dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan most is a Vincent Auditor Kft-

től kért ajánlatot, illetve tervet, akik az abban meghatározott feladatokat összesen 960 E Ft + 

ÁFA összegért tudják vállalni. 

 

Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

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

 

Luka János: Van olyan ellenőrzés, amit minden évben el kell végezni és vannak 

célellenőrzések. Ezek közé került most be a beruházások ellenőrzése és az informatikai 

rendszer biztonsági megfelelőségének ellenőrzése, továbbá a telefonhasználatra vonatkozó 

szabályzat ellenőrzése. Az 5. pont pedig az iparűzési adóbevallások ellenőrzésére vonatkozik. 

A bizottság reményét fejezte ki, hogy a jövő évet követően az építményadó ellenőrzésére is sor 

kerül. A bizottság támogatta a belső ellenőrzési terv elfogadását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 70.§ (1) bekezdésére, valamint a költségvetési szervek 

belsőellenőrzésével kapcsolatos részletszabályokat a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel elfogadja jelen határozat elválaszthatatlan 

mellékletét képező 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. 

 

2. Felhatalmazza Lőrincz György polgármestert, hogy a feladat ellátásához szükséges 

vállalkozói szerződést megkösse. 
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Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2017. december 31. 

 

9./ Napirendi pont 

 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 

munkatervének elfogadása (13. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az SZMSZ szerint a képviselő-testületnek minden évben meg kell alkotni 

munkatervét. Az SZMSZ tavalyi módosítása óta már naptári évre készül a munkaterv. A 

munkatervben olyan pontok szerepelnek, amelyek megtárgyalása kötelező. Ennél 

természetesen sokkal több napirendi pontot fognak megtárgyalni.  

Szavazásra tette fel a 2018. évi munkaterv elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadta Jánossomorja Város Önkormányzata 2018. 

évi munkatervét. 

  

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

10./ Napirendi pont 

 

 

- A Kék Bagoly Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje (14. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A törvény értelmében a fenntartónak minden évben február 15-ig kell 

tájékoztatnia a szülőket a bölcsőde nyári nyitva tartási idejéről. A bölcsőde vezetője elkészítette 

a nyitva tartás rendjét, mely szerint 2018. július 23-tól 2018. augusztus 12-ig tartson zárva az 

intézmény. A napirendi pontot megtárgyalta a Szociális- és Egészségügyi Bizottság. Átadta a 

szót Winkler Lászlónak. 

 

Winkler László: A bizottság a nyári nyitva tartási idővel kapcsolatban egy módosítással élt. A 

három hét zárva tartást ugyanis hosszú időnek tartották. A kisgyermekeket nevelő családok 

nehezen tudják megoldani ilyen hosszú időre a gyermekek elhelyezését. Javaslatuk tehát az, 

hogy két hétig legyen zárva a bölcsőde.  

 

Lőrincz György: A téli zárva tartásról is írt a bölcsőde vezetője. 
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Dr. Péntek Tímea: Valóban, erről is dönteni szükséges, de itt határidőket nem állapít meg 

jogszabály. 

 

Winkler László: Ezt a kérést elfogadta a bizottság.  

 

Bella Zsolt: Kérdése a bizottság elnökéhez, hogy megvizsgálták-e azt, hogy a bölcsődei 

dolgozók részére ki tudják-e adni a szabadságot. 

 

Winkler László: A bölcsőde vezetőjével beszélt, aki a szabadságok kiadására hivatkozott a 

hosszabb zárva tartási időt tekintve. Nehéz dolog összeegyeztetni a szabadságokat, de 

megpróbálják megoldani, ezt az ígéretet kapta a vezetőtől.  

 

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

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

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

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

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

A bölcsőde nyári zárva tartása: 2018. július 23-tól augusztus 5-ig. 

 

A bölcsőde nyári zárva tartási időben ügyeletet sem lát el. 

 

A nyári zárva tartási időn kívül a normál munkarend szerint működik az intézmény. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt továbbá arról, hogy a 

fenntartásában működő Kék Bagoly Bölcsőde 2017. 12. 22-2018. 01. 02-ig zárva tart. 

 

3. Felkéri a Bölcsőde vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának 

megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyári nyitva tartásának 

rendjéről, illetve a téli zárva tartásról. 

 

Felelős: Intézményvezető 

 

Határidő: azonnal, illetve 2018. február 15. 

 

 

11./ Napirendi pont 

 

 

- Téli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a 2017/2018-as tanévben (15. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Egy 2016-os törvénymódosítás szerint a települési önkormányzatnak a 

szünidei gyermekétkeztetés keretében, amennyiben a szülő, vagy törvényes képviselő kéri, déli 
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meleg főétkezés kell biztosítani a rászoruló gyermekeknek ingyenesen. A téli szünet 

időszakában azonban zárva tart a konyha. Már a tavalyi időszakban is vásárolt szolgáltatás 

keretében oldották meg a téli szünidei gyermekétkeztetést. A vállalkozó, aki tavaly megoldotta 

a gyermekétkeztetést, az idei évben is vállalta ennek megoldását. Gazdaságtalan volna a 

konyhát üzemeltetni erre a rövid időre és 10 főre főzni. A napirendi pontot megtárgyalta a 

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

Elsőként Luka Jánost kérte, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Luka János: A bizottság támogatta az étkeztetés biztosítását az előterjesztés szerint. Ez a 

megoldás a legracionálisabb.  

 

Winkler László: A szociális bizottság szintén támogatta az előterjesztésben foglaltak 

elfogadását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

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

2017/2018. tanévben a téli szünetben biztosított gyermekétkeztetést vásárolt 

szolgáltatás útján kívánja ellátni. Az erre vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetét 

jelen előterjesztés melléklete szerint tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést megkösse. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. december 15. 

 

 

12./ Napirendi pont 

 

 

- Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása (16. 

sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Rutinszerű napirendi ponthoz érkezett a képviselő-testület. Mindenki tudja 

már, hogy a megállapodás módosításához valamennyi, a társulásban részt vevő képviselő-

testületek minősített többséggel hozott döntése szükséges. A Kistérségi Egyesített Szociális 

Intézmény engedélye a „népkonyha” formát nem tartalmazza, ezért szükséges módosítani, 

illetve kiegészíteni a működési engedélyt. Tehát egy formai dologról van szó. 

 

Molnár Gábor: Jánossomorja esetében ez a népkonyha működik? 

 

Lőrincz György: A társulásban Jánossomorja is részt vesz, a Kistérségi Egyesített Szociális 

Intézmény látja el a feladatokat.  

Szavazásra tette fel a napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. 
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A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás 8.) pontja, mely a társulás 

által ellátott feladatköröket tartalmazza alábbiak szerint módosul: 

8.a. Étkeztetés 

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 

8.aa. Szociális étkeztetés - Szociális konyha 

8.ab. népkonyha 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás 9.) pontja, mely a 8.) 

pontban felsorolt feladatköröket igénybevevő települések felsorolását tartalmazza 

alábbiak szerint módosul: 

8.a. Étkeztetés 

Szolgáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 

8.aa. Szociális étkeztetés - Szociális konyha 

8.ab. népkonyha 

 

Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, 

Halászi, Hegyeshalom, Hédervár, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbodak, Levél, 

Lébény, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, 

Mosonudvar, Püski, Rajka, Újrónafő, Várbalog 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. sz. melléklete szerinti Társulási Megállapodás tervezetét 2018. 

január 1. hatállyal aláírja.  

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: 2017. december 5. 

 

 

13./ Napirendi pont 

 

 

- Köztisztviselői illetményalap emelésének lehetősége a 2018. évi költségvetésben 

(17. sz. melléklet) 
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Lőrincz György: Az előterjesztésből kitűnik, hogy 2008 óta változatlan mértékű a 

köztisztviselők illetményalapjának mértéke. 2017-től a törvény lehetőséget biztosít az 

illetményalap emelésére. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi 

költségvetésének megalkotásakor az illetményalapot 53.000,- Ft-ra emelte. 2018-tól a 

minimálbér ismét emelkedni fog, ezért úgy látták, hogy az illetményalapot emelni szükséges 

ahhoz, hogy a köztisztviselőket meg tudják tartani. Javaslat az, hogy 58.000,- Ft-ban állapítsák 

meg az illetményalapot. Ez átlagosan 10 %-os béremelést jelentene a dolgozóknak. Ez az 

emelés mintegy 4,5 M Ft + járulékainak összegét jelentené a jövő évi költségvetésben.  A 

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

Kérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Luka János: Az előterjesztésben szerepel az illetményemelés hatása, ami 19 köztisztviselőt 

érint. A szociális hozzájárulás 22 %-ról 20 %-ra csökken. A bizottság egyhangúlag támogatta 

az illetményalap emelését és az előterjesztés elfogadását. 

 

Molnár Gábor: Örült annak, hogy próbálják a béreket egyenesbe hozni. Mi a helyzet a 

konyhásokkal, karbantartókkal? 

 

Lőrincz György: Természetesen a jövő évi költségvetés összeállításánál a többi dolgozó 

tekintetében is történik emelés.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, 

hogy a 2018. évi költségvetés előkészítésekor a köztisztviselők személyi juttatásánál 

58.000.-Ft illetményalap figyelembe vételével tervezzen. Az illetményalap összegét a 

2018. évi költségvetési rendeletében állapítja meg. 
 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2018. február 14. 

 

 

14./ Napirendi pont 

 

 

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

 

 

Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban kérte a képviselő-testületi tagok véleményét. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

 Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

15./ Napirendi pont 

 

 

- Egyebek 

 

 

- Jánossomorjai Sport Egyesület kérelme (19. sz. melléklet) 
 

Lőrincz György: A Jánossomorjai Sport Egyesület elnöke kérelmében részletesen leírta, hogy 

mire fogyott el az egyesület pénze és mire lenne szükségük. A lényeg, hogy 900 E Ft-ot kérnek 

az önkormányzattól. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési 

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

 

Luka János: A sportegyesület részéről évek óta nem érkezett rendkívüli támogatási igény.  A 

kérelem oka reális, hiszen egy könyvvizsgálatot előre nem tudtak betervezni, mivel ilyet nem 

kötelező készítenie az egyesületnek. Egy fő ifjúsági válogatott lett. Az utazási költségeket 

kellett fedezni. Tehát ezek a plusz kiadások. Az egyesület folyószámláján 100 E Ft van. Mint 

mondta, az igény reális, különben az egyesület nem tudja teljesíteni kifizetéseit.  A 

szponzorálás mértéke az utóbbi években jelentősen csökkent a sport felé. Elenyészően kevés 

azon személyek és vállalkozások száma, akik szponzorálják a sport tevékenységet. A bizottság 

javasolta a támogatás megítélését. 

 

Nemes Csaba: Tegnap a Humánpolitikai Bizottság ülésén megtárgyalták a Jánossomorjai Sport 

Egyesület beszámolóját. A napirendi pontok között akkor még nem szerepelt a kérelem, ezért 

Kiss Sándort nem tudta megkérdezni arról, hogy ha válogatott lesz egy játékos, annak 

költségeit a szövetség állja.  

 

Winkler László: A teke szakosztályból került be Tóth Dániel az ifjúsági válogatottba. Ez nagy 

büszkeséggel tölti el a szakosztályt. Az anyagi oldalát nézve, a tekénél ez nem úgy működik, 

mint a focinál. Az egyesületnek kell állnia minden költséget.  

 

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

Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

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

Jánossomorjai Sport Egyesületet 900 E Ft-tal támogatja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse. 

 

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. december 28.  

 

 

- I. sz. Általános Iskoláért Alapítvány kérelme (20. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Az I. sz. Általános Iskoláért Alapítvány kérelme arról szól, hogy a Körzeti 

Általános Iskola alsó tagozata az alapítvánnyal közösen ún. Adventi Forgatagot szervez. Az 

ezzel kapcsolatos költségek egy részéhez kér anyagi támogatást az alapítvány az 

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

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

 

Luka János: A bizottság többsége javasolta a támogatás megítélését. Saját véleménye azonban 

az, hogy az adventhez kapcsolódó események eddig normális mederben folytak. Most arról van 

szó, hogy az anyagiak kerültek előtérbe olyan tekintetben, hogy milyen programot tudnak 

szervezni. Véleménye ebben a tekintetben megingathatatlan: nem. Ennek az 

ünnepségsorozatnak nem lényege a kérelemben megjelölt műsor. A civil szervezetek részére 

már korábban kiírták a pályázatot, amikor minden kérelemnél faragtak le a kért összegből. 

Jelenleg pedig minden további nélkül biztosítják az alapítvány részére a kért összeget. Nem az 

utolsó pillanatban kell beadni a kérelmet, hivatkozva a gyerekek érdekeire. Ezt a kérelmet jóval 

előbb kellett volna benyújtani és abban a formában, ahogy a többi kérelmező is benyújtotta.  

 

Molnár Gábor: A vélemények természetesen lehetnek különbözőek. A rendezvény normális 

mederben folyt eddig is és ezután is úgy fog folyni. A Szülői Szervezet munkája példaértékű. 

Heteken keresztül szervezik a rendezvényt úgy, hogy az mindenki megelégedésére történjen. 

Amikor megkezdték a tanévet, még nem volt ez a műsor tervbe véve. Jövő évben ezt időben 

megteszik. A kért pénzösszeg Jánossomorja Város Önkormányzatának költségvetésében „csepp 

a tengerben”. Ezzel a műsorral értékelik a szülők támogató és odaadó munkáját.  

 

Nemes Csaba: Nem konzervatív, de maximálisan egyetért Luka János szavaival. A karácsony a 

csendről, a meghittségről, a szeretetről, a nyugalomról kell, hogy szóljon. Ez lehet, hogy 

banálisan hangzott. Ugyanakkor egyetértett Molnár Gáborral is, mert tudja, hogy a szülők és a 

pedagógusok mennyi munkát beleöltek az Adventi Forgatagba. Csak az a baj, hogy kezdenek 

az anyagiasság irányába elmenni és ez semmiképpen sem jó irány. A programot átnézve úgy 

gondolta, hogy ez szinte már majális. Ennek ellenére támogatta a kért összeg megítélését. Ha ez 

a program nagyon jól sikerül, akkor is el kell gondolkodni, hogy elmenjenek-e ebbe az irányba.  

 

Lipovits Máté: Teljesen egyetértett Luka János által megfogalmazottakkal. Az eddigi évek 

során sokkal nagyobb volt a hozzáadott érték, amit a szülők és a gyerekek belefektettek. 
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Nagyobb összekovácsoló ereje volt, mint a jelenleg felvázolt műsornak. Természetesen meg 

fogja szavazni a támogatást. 

 

Lőrincz György: Megkérte Molnár Gábort, a Szülői Szervezet elnökét, hogy az elhangzottakat 

tolmácsolja a Szülői Szervezet felé. Úgy tűnik, hogy a meghittebb, a gyerekekkel 

együttműködőbb programokat szívesebben támogatja a képviselő-testület. Az ilyen programot 

lehetne ebben az időszakban előtérbe helyezni. A jelenlegi program előkészítésében már sok 

munka van, ezért meg fogja szavazni a támogatást. 

 

Molnár Gábor: Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint Molnár Gábort az I. sz. Általános 

Iskoláért Alapítvány kérelméről történő szavazásból kizárják-e. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Gábort az I. sz. 

Általános Iskoláért Alapítvány kérelméről szóló szavazásból kizárta. 

 

 Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az I. sz. Általános Iskoláért Alapítvány kérelmének 

támogatását. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

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

Általános Iskoláért Alapítványt 200 E Ft-tal támogatja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. december 28.  

 

 

- NAV levele (21. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól érkezett egy levél, miszerint Molnár Gábor 

2017. október 10-től kikerült a köztartozásmentes adózói adatbázisból. Törvényi kötelezettsége, 

hogy erről a képviselő-testületet tájékoztassa. Várja a képviselőtől az igazolást, mely szerint 

visszakerült a köztartozásmentes adózói adatbázisba.  
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Molnár Gábor: A cégénél a sertésudvar őstermelői formában működik, amelynek havonta kell 

benyújtani az ÁFA bevallását. Ez a bevallás maradt el, emiatt került ki az adatbázisból. 2018. 

január 1-től új formában üzemel majd a sertésudvar. Egyben bejelentette személyes 

érintettségét.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, hogy Molnár Gábort a NAV tájékoztatásáról 

szóló szavazásból kizárják-e. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2017. (XI. 29.) 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, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2017. (XI. 29.) 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.  

 

 

- Polgármester jutalmazása (22. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Bella Zsolt alpolgármester terjesztette be a 22. sz. mellékletben található 

előterjesztést, amely a polgármester év végi jutalmazásáról szól. Bejelentette személyes 

érintettségét. Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a polgármester jutalmazásáról szóló 

szavazásból a képviselő-testület kizárja-e. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

 

 



20 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

polgármester jutalmazásáról szóló szavazásból Lőrincz György polgármestert kizárja. 

 

 Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

 Határidő: azonnal.  

 

Lőrincz György: A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

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

 

Luka János: A bizottság elfogadásra ajánlotta Bella Zsolt előterjesztését. 

 

Bella Zsolt: A törvény lehetőséget ad arra, hogy a polgármesternek jutalmat szavazzon meg a 

képviselő-testület. A beszámolókban elhangzott, hogy mennyi minden történt az idei évben a 

városban és ehhez kellett Polgármester Úr áldozatos munkája. Persze az apparátus és a 

képviselő-testület munkája is szükséges volt ahhoz, amit elértek. Kérte előterjesztésének 

támogatását. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Bella Zsolt előterjesztésének elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján Lőrincz 

György polgármester részére három havi illetményének megfelelő összegű jutalmat 

állapít meg. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a jutalom kifizetését az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló rendelet terhére a polgármester részére betervezett jutalom 

összegből.  
 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2017. december 15. 

 

 

- Pályázati lehetőségek, pályázatok benyújtásának támogatása (23. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: A Bethlen Gábor Alap pályázat a korábbiaktól eltérően nem márciusban 

hirdeti meg a pályázati felhívását, hanem előző év decemberében. A kiírás célja Magyarország 

határain kívül élő magyarság Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és 

fejlesztésének előmozdítása, a testvér-települési együttműködések erősítése útján. Az 

önkormányzat a 2018 októberében, a jánossomorjai és a nagyfödémesi tökfesztiválok egymás 
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utáni hétvégéken való összekötésére nyújtja be a pályázatot, maximum 2 000 000 Ft értékben. 

A pályázat 100 %-os támogatottságú, önerőt nem igényel. 

Szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

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

által meghirdetett 2018. évi „Testvér-Települési Programok És Együttműködések” 

pályázati kiírásra benyújtsa pályázatát „TöKKözösen” c. pályázatát.  

 

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

projektek támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok 

megtételére.  

A megvalósítandó projekt maximális bruttó költsége, egyben a tervezett igényelt 

támogatás maximális összege 2.000.000 Ft.  

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással 

megvalósuló projektek fenntartási kötelezettségeit.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2017. december 15. 

 

 

- Jánossomorja Város 2018. évre tervezett város rendezvényei, programjai (24. 

sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elkészült a város 2018. évi rendezvény naptára. Fontos, hogy rögzítsék, 

milyen városi rendezvények lesznek 2018-ban. Ez a költségvetés összeállításánál is segítség, 

mert így tudják, hogy milyen programokra kell elkülöníteni pénzeszközöket. Többéves 

tapasztalata alapján a művelődési ház vezetője állította össze a naptárt, mely kimondottan a 

városi rendezvényeket tartalmazza. A napirendi pontot megtárgyalta a Humánpolitikai 

Bizottság. Kérte Nemes Csabát, ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Nemes Csaba: A bizottság javasolta, hogy a január 13-án megrendezésre kerülő Busó 

bemutatót vegyék ki a rendezvénynaptárból, ez a művelődési ház hatásköre, ők tervezzenek 

erre be pénzeszközt. Egyéni indítványa pedig az, hogy a Pusztasomorjai Vigasságok, amely 

augusztus 3-4. között kerül megrendezésre, kerüljön be a rendezvénynaptárba.  

 

Luka János: A Gödörnap elnevezést nem tartotta helyesnek. Pusztasomorján nincs búcsú, 

helyette a Gödörnap van, ami önállóan különvált ettől az eseménytől. Ez nem baj, csak az 

elnevezésen kellene változtatni. Az elnevezéssel véleménye szerint a rendezvényt leértékelik, 

holott 2017-ben az egyik legjobb, legszínvonalasabb rendezvény volt, hiszen ott adták elő az 

István, a királyt. Az elnevezés szegényes fantáziára vall. 
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Nemes Csaba: Mosolygott Elnök Úr hozzászólásán, hisz az elnevezés Polgármester Úrtól 

származik.  A Gödörnap ezzel az elnevezéssel került be a köztudatba. Ennél jobb elnevezést 

nem tudott elképzelni. Nem javasolta az elnevezés megváltoztatását. 

 

Lőrincz György: Valóban az ő ötlete volt az elnevezés. De nem ragaszkodik ehhez az 

elnevezéshez. Akár tehetnek egy közvélemény kutatást is. 

Szavazásra tette fel Luka János javaslatának elfogadását, miszerint a Gödörnap elnevezés 

kerüljön megváltoztatásra. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

hivatalos „Gödörnap” elnevezés kerüljön megváltoztatásra. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2018. március 31. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Humánpolitikai Bizottság javaslatának elfogadását, 

miszerint a Busó bemutató ne városi rendezvényként kerüljön megszervezésre, kerüljön ki a 

rendezvénynaptárból.  

 

A képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

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

bemutató ne városi rendezvényként kerüljön megrendezésre, így a városi 

rendezvénynaptárban se szerepeljen a program. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Nemes Csaba javaslatának elfogadását, miszerint az 

augusztusi Pusztasomorjai Vigasságok városi rendezvényként kerüljön bele a 

rendezvénynaptárba.  

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

augusztusi Pusztasomorjai Vigasságok városi rendezvényként kerüljön bele a 

rendezvénynaptárba. 
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 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: 2018. március 31. 

 

 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Jánossomorja Város 2018. évre tervezett városi 

rendezvényeinek, programjainak fenti módosításokkal történő elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2017. (XI. 29.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott 

módosításokkal elfogadta Jánossomorja Város 2018. évre tervezett városi 

rendezvényeit, programjait. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: 2018. március 31. 

 

Lőrincz György: Köszönetét fejezte ki a Körzeti Általános Iskola tanulóinak, énekkarának, 

felkészítő tanárainak a városi idősek napja alkalmából adott műsort. Ebben az évben is nagyon 

színvonalas műsorral lepték meg a város időskorú tagjait.  

A Moson-Szél Egyesület Boloct Színtársulatának köszönte meg nyilvánosan az 50 évesek 

köszöntése alkalmából adott műsort.  

Felhívta a képviselő-testület tagjainak figyelmét, hogy december 4-én 15 óra 30 perctől a már 

említett településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatban egy 

lakossági fórumot tartanak. Ez egy kötelező eleme a folyamatnak. Akinek ideje engedi, vegyen 

részt a fórumon. A törvény értelmében minden önkormányzatnak ez év december 31-ig el kell 

fogadni az arculati kézikönyvet és meg kell alkotni a rendeletet. Ezért december 18-án lesz egy 

rendkívüli képviselő-testületi ülés.  

Egy közösségi médiában megjelent hozzászólásra szeretne reagálni, melyet egyik képviselő-

testületi tag tett. A bejegyzésből úgy tűnhetett, mintha az önkormányzat, illetve egy intézménye 

nem megfelelő módon gazdálkodna a rá bízott javakkal. Megértette, hogy miből gondolta a 

képviselő-testületi tag az előbb elmondottakat. Egy szervezet nem a civil egyesületek 

támogatásából kapta meg a támogatását, mivel nem bejegyzett szervezet. A művelődési ház 

keretein belül szerepelt a költségvetésük, hiszen olyan programokat valósítottak meg, mint a 

nagyfödémesi testvér-klubbal történő találkozás, vagy egy kistérségi irodalmi seregszemle. 

Ezek a rendezvények mind a városnak, mind a művelődési háznak fontosak.  

 

Lipovits Máté: Nagyon szép lett a jánosi temető járda felújítása, illetve az új szakasz 

megépítése. Kérdése, hogy folytatódik-e ez a munka a kápolna mögötti résznél a jövőre nézve. 

Egy lakossági megkeresésre elmondta, hogy a város honlapján működő közérdekű 

bejelentésekre szolgáló e-mail nem működik.  Technikai hiba történhetett. Kérte, hogy 

intézkedjenek.  

 

Lőrincz György: Tervezik a jövő évben is a temetők további korszerűsítését. Bella Zsolt 

alpolgármester felel a temetők ügyéért. Ő tartja a kapcsolatot a VÜMESZ-szel és a temetők 

működtetőjével. Felhívta a képviselők figyelmét, ha ilyen jellegű terveik, ötleteik vannak, 
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mindenképpen osszák meg vele, hisz hamarosan kezdődik a 2018. évi költségvetés 

összeállítása.  

 

Bella Zsolt: Köszönte Lipovits Máté észrevételét. Javasolni fogja, hogy folytatódjon a 

járdaépítés, de erről a képviselő-testület fog dönteni. A jövő évben a somorjai temető 

fejlesztését szeretné előtérbe helyezni.  

 

Winkler László: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális- és Egészségügyi 

Bizottság elbírálta a Bursa Hungarica Szociális Ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmeket. 27 

kérelem érkezett, a bizottság differenciáltan osztotta szét azt a 2 M Ft-ot, amit a képviselő-

testület elkülönített erre a célra.  

A várost járva többször látta már, hogy többen is az utcán javították autóikat. Kérte az 

önkormányzatot, hogy erre figyeljenek, mert ez nem megengedhető. 

 

Lőrincz György: Felhívja a közterület-felügyelő figyelmét a fokozott ellenőrzésre. 

 

Winkler László: A közművek bekötéséről már beszéltek egy korábbi képviselő-testületi ülésen. 

Akkor megfogalmazódott, hogy a közművek bekötése során nem vághatják át az úttestet. A Dr. 

Dicsőfi E. utca elején átvágták az utat. Kérdése, hogy ez hogy történt. 

 

Bella Sándor: Személy szerint is tapasztalta az úttest átvágását. Ez mindenféle önkormányzati 

engedély és hozzájárulás nélkül történt. Látszott, hogy ez egy vízi közmű bekötés. Rögtön 

felhívta az AQUA Kft. ügyvezetőjét, aki szintén nem tudott erről a bekötésről semmit és 

elnézést kért. Azonnali kivizsgálást ígért. Délután egy órakor megjelent az AQUA Kft. 

ügyintézője, aki ezt intézte. Megígérte, hogy a legszakszerűbben fogják helyreállítani az utat. 

Az ügyintézőnek kifejezte az önkormányzat nevében azon elégedetlenségét, hogy egy olyan 

szolgáltatóval, akivel az önkormányzat nagyon jól együttműködik, hogy történhet meg az, hogy 

engedély nélkül végeznek el egy munkát. Egyébként hibaelhárítás történt. A társasház 

szennyvízbekötésével volt probléma. Fokozottan igyekeznek erre odafigyelni. A közterület-

felügyelő is sokat járva a városban több alkalommal jelezte már, ha egy ilyen jellegű munkát 

nem megfelelően végeztek el. Az AQUA Kft-t is kellemetlenül érintette az eset, ígéretet tettek 

arra, hogy többet ilyen nem fordul elő.  

 

Winkler László: A válasz kielégítő, de sajnos a bocsánatkéréssel nem sokra mennek, hiszen az 

út már nem lesz a régi.  

 

Lőrincz György: Mindenképpen beszél a kft. vezetőjével és felhívja a figyelmet a szakszerű 

munkavégzésre.  

 

Luka János: Az AQUA Kft. honlapján megtalálható, hogy a hasonló esetek elkerülése miatt 

javaslatot kell tennie a kft-nek az önkormányzat felé. Egy útfelbontással járó munkavégzést 

előre be kell jelenteni, engedélyt kell kérni. Teljes körű információáramlásra van szükség.  

 

Nemes Csaba: Napok óta folyik a város díszítése a karácsony közeledtével. Ezt a munkát 

megköszönte a VÜMESZ embereinek. Két évvel ezelőtt elhatározták, hogy nagyobb volumenű 

díszítéseket hajtanak végre a város terein, akkor azt is elhatározták, hogy minden évben 

elkülönítenek egy összeget ennek finanszírozására. Ez az idei évben nem történt meg. Kérte, 

hogy a jövő évi költségvetéskor ezt tegyék meg.  
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Lőrincz György: Az idei évben is különítettek el pénzt ezzel kapcsolatban. Nem vásároltak új 

díszeket, hanem a felhelyezésre költötték a pénzt, mivel az is egyre többe kerül.  

 

Lipovits Máté: Kiírásra kerül a Jánossomorja Kultúrájáért díj, december 31-ig lehet javaslatot 

tenni. 

 

Lőrincz György: Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a részvételt és az ülést 

befejezte. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György        Dr. Péntek Tímea 

  polgármester               jegyző 

 

  


