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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2017. december 8. napján (pénteken) 7 óra 30 perckor a Városháza hivatalos 

helyiségében megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről. 

 

 

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

  

  

Lőrincz György: Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 6 fő képviselő jelen 

van, 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, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2017. (XII. 8.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ Pályázati lehetőségek, pályázatok benyújtásának támogatása 

 

2./ Egyebek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

-  Pályázati lehetőségek, pályázatok benyújtásának támogatása (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 azonosító számú, „Kék 

bagoly bölcsőde” című projekt előkészítési feladatainak elvégzése következtében megállapítást 

nyert, hogy a költségek emelkedése miatt az elnyert összegből a kivitelezés nem valósítható meg. 
A Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságával kötött Támogatási 

Szerződésben szereplő 9 844 168 Ft helyett a felújítás költsége várhatóan 12 737 388 Ft lesz. A 

teljes projektméret 12 600 000 forintról így 15 493 220 forintra növekszik. A Győr-Moson-

Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, Németh Zoltán által 2017. november 13-án kelt körlevele 

tájékoztatta önkormányzatot arról, hogy Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter 

állásfoglalása alapján, ha az adott projekt műszaki szakmai tartalma, költségvetése változik, 

lehetőség van a projekt költségvetésének önerővel történő módosítására. Ezek alapján a projekt 

költségvetését 2 893 220 forint önerővel szükséges növelni.  
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Dr. Kurunczi Károly: Javasolta, hogy az önrészt támogassák. Javasolta továbbá, hogy a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalása nélkül tárgyalják 

meg a napirendi pontot.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési 

és Ügyrendi Bizottság állásfoglalása nélkül tárgyalják meg a napirendi pontot.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2017. (XII. 8.) Kt. Határozata 

 

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

1.4.1-15-GM1-2016-00013 azonosító számú, „Kék bagoly bölcsőde” című projekthez 

kapcsolódó önrész biztosításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság állásfoglalása nélkül tárgyal. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 

azonosító számú, „Kék bagoly bölcsőde” című projekthez a 2 893 220 forint önerőt biztosítják-

e. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2017. (XII. 8.) Kt. Határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 azonosító számú, „Kék bagoly 

bölcsőde” című projektet illetően Támogatási Szerződésmódosítást nyújtson be a Magyar 

Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságához. 

 

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

projekt Támogatási Szerződésmódosításának aláírására, valamint a szükséges 

nyilatkozatok megtételére. A teljes projektméret 12 600 000 forintról így 15 493 220 

forintra növekszik. A beruházási, felújítási költségek 9 844 168 forintról 12 737 388 

forintra növekednek. A Képviselő-testület jóváhagyja a megnövekedett felújítási 

költségek biztosításához a 2 893 220 forint önerőt. 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással 

megvalósuló projektek fenntartási kötelezettségeit.  

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

Határidő: folyamatos. 
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2./ Napirendi pont 

 

 

- Egyebek 

 

 

Lőrincz György: Dr. Mihályi Zsuzsannának adta át a szót.  

 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: November 21-én sikeres szakvizsgát tett foglalkozás-egészségügyből. 

Szeretné megkezdeni foglalkozás-egészségügyi munkáját az orvosi rendelőben heti néhány 

órában. Ahhoz azonban, hogy működési engedélyt kapjon, az önkormányzat beleegyezése kell, 

hogy használhatja ebből a célból az orvosi rendelőt. Egyben bejelentette személyes érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint Dr. Mihályi Zsuzsannát a fenti döntésről 

szóló szavazásból kizárják-e. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2017. (XII. 8.) Kt. Határozata 

 

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

Mihályi Zsuzsannát az orvosi rendelő használatáról szóló szavazásból kizárja. 

 

 Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Dr. Mihályi Zsuzsanna kérelmének támogatását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2017. (XII. 8.) Kt. Határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. 

Mihályi Zsuzsanna Orvosi Bt. képviseletében Dr. Mihályi Zsuzsanna háziorvos 

Jánossomorja Város Önkormányzata tulajdonát képező, természetben 9241 

Jánossomorja, Dr. Dicsőfi E. u. 2. sz. alatt található orvosi rendelőt foglalkozás-

egészségügyi tevékenység céljából (az alapellátáson felül, a feladatellátási szerződésben 

foglaltakban meghatározott feltételek mellett)  használja.  

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy december 18-án is lesz egy 

rendkívüli képviselő-testületi ülés, amikor az arculati kézikönyv elfogadásáról kell dönteniük. 

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

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György        Dr. Péntek Tímea 

  polgármester               jegyző 

 

  


