JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018. szeptember 12. 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, 6 fő képviselő jelen
van, (Lipovits Máté és Luka János korábban jelezték, hogy nem tudnak részt venni a Képviselőtestületi ülésen, Winkler László pedig később érkezik) továbbá azt, hogy a kiküldött napirend
módosítására nem tettek javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. (2. sz. melléklet)
Szavazásra tette fel, hogy egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai a kiküldött napirenddel.

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2018. (IX.12.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzata a következő napirendet fogadta el:
1./ NKM Észak - Dél Földgázhálózati Zrt. beszámolója
2./ Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója
3./ 1/2018. (II.14.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről – módosítása
4./ Az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámoló
5./ Közterület elnevezése
6./ Mosonmagyaróvári Térség Társulás – csatlakozási szándék
7./ Hospice Ház kérelme
8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
9./ Ingatlanügyek
10./

Egyebek

Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
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1./ Napirendi pont
- NKM Észak - Dél Földgázhálózati Zrt. beszámolója (3. sz. melléklet)
Lőrincz György: A Képviselő-testület munkatervében szerepel, hogy szeptember hónapban
tárgyalják az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. beszámolóját. A Zrt. elküldte az
Önkormányzat részére az írásos beszámolójukat. Köszöntötte Fábián János Urat az NKM
Észak-Dél Földgázhalózati Zrt. képviselőjét, aki megtisztelte a Képviselő-testületet
jelenlétével. Fábián Úrhoz tette fel következő kérdését: miszerint kíván-e szóbeli kiegészítést
hozzáfűzni az írásbeli beszámolóhoz.
Fábián János: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és egyben megköszönte a lehetőséget is,
amiért részt vehet a Testület ülésén. Megemlítette, hogy a cég életében tulajdonosváltás történt.
A változás egyelőre technikai fejlődést és létszámnövekedést idézett elő. Az eszközeiket is
fejlesztik, és igyekeznek növelni a munkaerő számát is. Készen állnak a további munkák
elvégzésére a megnövekedett feladatok ellenére is, viszont a gáz üzemeket és az üzemeltetési
területeket a tulajdonosváltás nem érinti közvetlenül. Jelentős változás a tulajdonosváltás miatt
a Zrt. életében nem történt. Megemlített egy lényeges változást, miszerint az NKM-en belül
megalakul egy önkormányzati osztály, amely hivatott a továbbiakban tartani a kapcsolatot az
önkormányzatokkal. Önmagához a beszámolóhoz annyit fűzött hozzá, hogy tavaly ilyenkor
felmerült a Móricz Zsigmond utca körüli fejlesztés, az erre vonatkozó szerződés megköttetett.
Jelenleg az építési engedélyeket is meg lehet majd kérni, az önkormányzati nyilatkozat hiányzik
hozzá. A kormány könnyű közmű program keretein belül sok igény érkezett a 100-150-200
méteres gázvezetékek kiépítésére, ezek egy része, olyan igény, amelyet azonnal nem lehet
teljesíteni, viszont vannak olyanok, amelyeknél már csak a bekapcsolásra vár a gáz. Minden
remény megvan arra, hogy tavasszal már megkezdődhetnek a munkálatok.
Lőrincz György: Ahogy a beszámolóban is olvasható 2018 őszén vagy 2019 tavaszán várható
a kivitelezés. A terület kialakítás és a hatósági engedélyek beszerzése is hosszú ideig húzódott,
ezért az Önkormányzat ahol csak tud, szeretne gyorsítani a folyamaton. Nyomatékosan kérte,
amennyiben lehetséges, és az időjárás is lehetővé teszi, akkor akár téli munkavégzésről is lehet
szó.
Fábián János: Hatósági oldalról nem lesz akadálya annak, hogy a munkálatok elkezdődjenek.
Az útépítés kivitelezőével kell egyeztetniük.

Winkler László megérkezett, 7 fő képviselő van jelen.

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. beszámolójának
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
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Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az NKM Észak-Dél
Földgázhálózati Zrt. beszámolóját elfogadta.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
Lőrincz György: Megköszönte Fábián János és munkatársai munkáját és külön köszönetet
mondott azért, hogy személyesen is jelen volt a napirend tárgyalásánál.
2./ Napirendi pont
-

Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója (4. sz. melléklet)

Lőrincz György: A Képviselő-testület munkatervében szerepel, hogy szeptember hónapban
tárgyalják a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolóját, azonban a Zrt. részéről képviselő nem
tudott megjelenni az ülésen. Ahogy a beszámolóból is kiderült, a Zrt. legnagyobb munkája a
városunkban a 8507 sz. úton megvalósuló, a korábbi felújításból kimaradt: kerékpársáv
kialakítása, illetve a pusztasomorjai 660 méteres szakaszon történő teljes útburkolat javítása.
Nemes Csaba: A kerékpárút kialakítása során mindkét oldalon 3-4 héten keresztül munkálatok
folynak. A legfontosabb kérdés, hogy ez idő alatt azokhoz az ingatlanokhoz, amelyek csak
elölről közelíthetőek meg, biztosítva lesz-e a bejutás? Továbbá érdeklődött arról, hogy mit
jelent a mechanikai stabilizációs padka készítés.
Bella Sándor: A kerékpárút készítés az önkormányzat beruházásban zajlik. A 660 méteresen
szakaszon és a város egyéb más területein két kivitelező dolgozik, az Útkorona Kft. és a
Makadám Kft. A bejárás az ingatlanokra biztosítva lesz, mindkét kivitelező igyekszik ezt szem
előtt tartani. A kivitelezőnek a Magyar Közút által előírt rétegrendet kell alkalmazni a
kerékpárútnál. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy 45 cm mélységben, ki kell szedni az útpálya
melletti területet 1, 30 méterben és a megfelelő rétegrendet biztosítani. Annak érdekében, hogy
tökéletes legyen a kerékpársáv rétegrendje és felépítése. A kerékpárút mellett murvás padka 1
méter szélességben lesz elkészítve döngöléssel, azaz mechanikai stabilizációs eljárással. Ezt
követően kerül sor az esővíz elvezetésére és a szikkasztóárkok elkészítésére. A kivitelezők a
már meglévő kapubejárókat is figyelembe véve végzik munkájukat. Az ezekhez való
hozzáigazítás a kivitelezők feladatkörébe tartozik.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolójának
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2018. (IX. 12.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. beszámolóját elfogadta.
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Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
3-4./ Napirendi pont
-

1/2018. (II.14.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésről – módosítás (5. sz. melléklet)

-

Az Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló
beszámoló (6. sz. melléklet)

Lőrincz György: A két napirendi összefügg, ezért a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan
mindkét napirend tekintetében összefoglalta a legfontosabbakat: az 1. pontban (rendelet
módosítás) olyan módosításokról van szó, amelyekről korábban a Képviselő-testület már
döntött. Ezeket az évközi változásokat az év elején elfogadott költségvetésbe át kell vezetnie
az önkormányzatnak.
A féléves gazdálkodás, a bevetéli oldal tekintetében időarányosan teljesült. A kiadások oldala
viszont azért maradt el a tervezettől, mert a TOP-os pályázatokat később tudták elkezdeni. Így
ott még nem érkeztek számlák, amelyek kifizetésre kerülhettek volna. A pályázatokat október
31-ig kell teljesíteni, a számlák kifizetésére csak ezután nyílik lehetőség.
A módosítást minden állandó bizottság megtárgyalta. Luka Úr távollétében dr. Kurunczi Károly
ismerteti a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét.
dr. Kurunczi Károly: A bevételi oldal időarányosan teljesült az elfogadottakkal. A kiadások
elmaradtak az előirányzattól (22%-os), ennek oka: hogy az ismert beruházásokat késve tudták
elkezdeni. Az általános tartalék mértéke 49.707.000,- Forint. Az előterjesztésbe foglaltakat a
bizottság mind a 3. és 4. napirendi ponttal kapcsolatban elfogadásra javasolja.
Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta a fent említett két
napirendi pontot és elfogadásra javasolja azokat.
Nemes Csaba: A Humán Politikai Bizottság is javasolja mindkét napirendi pont elfogadását.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az 1/2018. (II. 14.) rendelet módosításának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 7/2018. (IX. 26.)
sz. rendeletét, mely az 1/2018. (II. 14.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetéséről – módosításáról szól az 5. sz. melléklet szerint.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint elfogadják-e az önkormányzat 2018.
I. féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2018. (IX. 12.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
5./ Napirendi pont
-

Közterület elnevezése (7. sz. melléklet)

Lőrincz György: A közterület elnevezésekről szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik. Előtte azonban a Humánpolitikai Bizottságnak véleményeznie kell a javaslatokat. Egy
javaslat érkezett a közterületek elnevezésére 1668/1 hrsz.-ú közterületet Kertalja utcának
1668/53 és a 1683 hrsz.-ú ingatlant (utat) Szőlőskert utcának javasolja elnevezni.
Nemes Csaba: Térképkivonatok alapján a két területnek korábban már volt elnevezése; a
Kertalja dűlő – ez legyen a Kertalja utca. A másik javaslat a Habsburg birodalomig nyúlik
vissza, ebben az időben, ezt a területet Szőlőskert mezőnek hívták. A Bizottság teljes mértékben
egyetért a javaslattal, így a két javaslatot elfogadásra javasolja. A Bizottság javasolja, hogy a
Képviselő-testület fogadja el az előterjesztést és két közterületet Kertalja utcának és Szőlőskert
utcának nevezze el.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint elfogadják-e a közterületek
elnevezésére tett javaslatot?
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2018. (IX. 12.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
1668/1 hrsz.-ú közterületet (feltáró utat) Kertalja utcának
1668/53 és a 1683 hrsz.-ú ingatlant (utat) Szőlőskert utcának nevezi el.
Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: 2018. november 30.

6./ Napirendi pont
-

Mosonmagyaróvári Térség Társulás – csatlakozási szándék (8. sz. melléklet)

Lőrincz György: A Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához, vagy a társulás
megszüntetéséhez a társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges. Ezúttal 3 kérelem érkezett: Feketeerdő, Hédervár és
Károlyháza részéről. Feketeerdő Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 2019. január 1.
napjától igénybe kívánja venni a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott,
Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító:
„Aranykor” Idősek Otthona; Idősek Otthona; Idősek Gondozóháza intézmények szolgáltatásait.
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Hédervár Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 2019. január 1. napjától igénybe kívánja
venni a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott Család-és Gyermekjóléti Központ
– Gyermekek Átmeneti Otthona által biztosított szolgáltatásokat. Károlyháza Község
Önkormányzata úgy döntött, hogy 2019. január 1. napjától igénybe kívánja venni a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális
Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona;
Idősek Otthona; Idősek Gondozóháza intézmények szolgáltatásait.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint elfogadják-e Feketeerdő Község
Önkormányzat csatlakozási szándékára tett javaslatot?
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2019. január 1. napjától
kiegészüljön Feketeerdő Község csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek
szakosított ellátását biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár,
Soproni u. 65.); Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.); Idősek
Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint elfogadják-e Hédervár Község
Önkormányzat csatlakozási szándékára tett javaslatot?
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása, 2019. január 1. hatállyal
kiegészüljön Hédervár Község Önkormányzata csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár
Térségi Társulás által fenntartott, Család-és Gyermekjóléti Központ – Gyermekek
Átmeneti Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) által biztosított
szolgáltatáshoz.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint elfogadják-e Károlyháza Község
Önkormányzat csatlakozási szándékára tett javaslatot?
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A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2019. január 1. napjától
kiegészüljön Károlyháza Község csatlakozásával, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek
szakosított ellátását biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár,
Soproni u. 65.); Idősek Otthona(9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.); Idősek
Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon belül
7./ Napirendi pont
-

Hospice Ház kérelme (9. sz. melléklet)

Lőrincz György: A Hospice Segítőkéz Alapítvány Kuratóriumi elnöke dr. Bodnár Mária kereste
meg a térségi társulás önkormányzatait. Arra kéri az önkormányzatokat, hogy évi anyagai
támogatással biztosítsák a ház működését, mivel a ház teljes működését nem tudja csak az
alapítvány finanszírozni. Első körben a térségi társulási ülésen arról volt szó, hogy az
önkormányzatok akarják-e támogatni a Hospice Házat. Ez 193 Ft/lakos/év támogatást jelentene
az önkormányzatoknak, ami évi kb. 1.000.000. Ft-ot jelentene Jánossomorja Város
Önkormányzatának. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési
és Ügyrendi Bizottság, kérem dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a Bizottság javaslatát.
dr. Kurunczi Károly: A bizottság javaslata a testület felé az, hogy a végleges döntést a 2019.
évi költségvetés megtárgyalásakor hozza meg a Jánossomorjai Képviselő-testület, elvi döntést
természetesen támogatja a Bizottság az előterjesztés szerint.
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: A Hospice önmagában a végstádiumban lévő betegek
ellátását teszi lehetővé. A Hospice Ház évek óta működik már a településünkön és Várbalogon
is. A Hospice Ház nagy terhet vesz le a családtagok válláról. Dr. Bodnár Mária és munkatársai
házhoz jönnek a betegekhez, ha a családok ezt igénylik. Feltétlenül támogatandónak ítélte meg.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint Önkormányzatunk anyagilag is
járuljon hozzá a Hospice Ház működéséhez, viszont a konkrét számokat a költségvetési
rendeletünk elfogadásakor építsük majd be a költségvetési rendeletünkbe.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Tanács támogató döntéshozatala esetén - legfeljebb 15 millió Ft, de legalább annyi,
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amennyi a működtetéshez szükséges - lakosságszám arányos 193 Ft/lakos/év összegű
hozzájárulással támogatja a Hospice Ház működését.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2018. szeptember 15.
8./ Napirendi pont
-

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz (10. sz.
melléklet)

Lőrincz György: Régi klasszikus téma, hiszen jó néhány éve Jánossomorja Város
Önkormányzata már minden évben csatlakozik a pályázathoz. A Bursa Hungarica két részből
áll, először a csatlakozási szándékot kell kinyilvánítani majd a későbbiekben kell tárgyalni (a
Bizottságnak) a konkrét összegről, amit az éves költségvetésben kell majd biztosítani kizárólag
erre a célra. A mostani döntés csak a szándékról szól, amit október 3-ig kell elküldeni az
illetékes szervekhez. A napirendi pontot megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
kérem Winkler Lászlót, ismertesse a Bizottság javaslatát.
Winkler László: Bizottságunk foglalkozott ezzel a napirendi ponttal és elfogadásra javasolja.
Egyetértett polgármester úrral, miszerint már hosszú évek óta csatlakozik Jánossomorja a
pályázathoz. Minden évben 45-48 fiatal jelentkezik erre a pályázatra. Mindenki a szociális
helyzetéhez igazítottan, differenciálva kap ebből a pénzből, ez idáig 2.000.000,- Forint volt egy
évben, amit az önkormányzat erre a pályázatra fordíthatott.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, kíván-e csatlakozni Jánossomorja Város
Önkormányzata a 2019. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz?
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2019.
évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pályázathoz csatlakozni
kíván.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2018. október 1.
9./ Napirendi pont
-

Ingatlanügyek
-

1637/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése (11. sz. melléklet)

Lőrincz György: Jelen napirendi ponton belül, több határozatot is kell hoznia a Képviselőtestületnek. Az első előterjesztésben, a 1637/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről van szó, amellyel
már júniusban is foglalkozott az illetékes bizottság és a Testület. Pálvölgyi István és Balázs
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Csaba közös vételi szándékot nyújtott be, arra az ingatlanra, amelyet jelenleg Balázs Csaba
bérel. 487 m²-es ingatlanról van szó, a vagyonrendelet értelmében a 400 m²-nél nagyobb
ingatlanok esetében értékesítés előtt értékbecslést kell végezni. Ezért júniusban a Képviselőtestület azzal bízta meg a Hivatalt, hogy végezze el ezt az értékbecslést. Ennek a kérésnek a
Hivatal eleget tett, az előterjesztésbe az értékbecslő ajánlata mellékletként szerepel. Az
értékbecslő az ingatlan értékét 202.917 Ft-ban állapította meg. A napirendi pontot megtárgyalta
a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérem, dr. Kurunczi Károlyt,
ismertesse a bizottság véleményét.
dr. Kurunczi Károly: A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja azt,
hogy az értékbecslésben szereplő összegen értékesítse az Önkormányzat a 1637/1 hrsz.-ú
ingatlant.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, mely szerint Jánossomorja Város
Önkormányzata a 1637/1 hrsz.-ú ingatlant az értékbecslésben szereplő összegen (202.917.-Ft)
értékesítse a kérelemben szereplő két magánszemély részére?
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jánossomorjai 1637/1
helyrajzi számú, 487 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant
értékesíti 1/2-1/2 tulajdoni hányadban az előterjesztés mellékletében szereplő
kérelmezők részére. Az ingatlan vételárát az értékbecslés alapján 202.917,- Ft
összegben határozza meg.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2018. december 31.
-

2531 hrsz.-ú ingatlan értékesítése (12. sz. melléklet)

Lőrincz György: Farkas Mária vásárlási szándékot nyújtott be Hanságliget, Boróka u. 1. szám
alatti 2531 hrsz.-ú ingatlanra. Jelen esetben két bérlakásról van szó, az általa bérelt és a
szomszédos önkormányzati bérlakást szeretné felvásárolni. Egymás mellett 3 bérlakás van. Az
előterjesztésben is szerepel, hogy az esetleges értékesítés több problémát is felvet. A napirendi
pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kérem, dr.
Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság álláspontját.
dr. Kurunczi Károly: Nagyon összetett kérdés, mivel „Hanságligeten” az egyetlen közösségi
tér, ennek az egykor volt iskolának a szárnyán található. Az előterjesztésben szereplő indokok
miatt a bizottság nem támogatja ezen ingatlan értékesítését.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint Jánossomorja Város Önkormányzata
ne értékesítse a jánossomorjai 2531 hrsz.-ú ingatlant.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
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Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
jánossomorjai 2531 hrsz.-ú, természetben, Jánossomorja, Hanságliget-Boróka u. 1. sz.
alatt található, 1856 m² területű, „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlant nem
kívánja értékesíteni.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal

-

CsobbanÁsz Kft. kérelme (13. sz. melléklet)

Lőrinc György: A CsobbanÁsz Kft. már évek óta úszóiskolát működtet a városi uszodában. A
2018/2019-es tanévtől szeretne egy hosszú távú, határozatlan idejű szerződést kötni. Eddig évek
óta minden évben meg kellett hosszabbítani a szerződés, hiszen eddig határozott időre szólt a
szerződésük. Sokan szeretnének úszást tanulni náluk, és ezért döntöttek a határozatlan idejű
szerződés megkötése mellett. A határozatlan idejű szerződés természetesen mindkét fél
számáról felmondható a mellékletben szereplő szerződésben foglaltak alapján. A CsobbanÁsz
Kft. kérelmét a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
Kérem, dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság véleményét.
dr. Kurunczi Károly: A bizottság azt javasolja, hogy határozatlan idejű szerződést kössön az
Önkormányzat a CsobbanÁsz Kft-vel, egy havi felmondási idő kikötése mellett.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a kérdést, miszerint Jánossomorja Város Önkormányzata
kössön-e határozatlan idejű szerződést a CsobbanÁsz Kft-vel.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
CsobbanÁsz Kft-vel az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal határozatlan
idejű bérleti szerződést köt Jánossomorja Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát
képező, 1156 hrsz.-ú, természetben 9241 Jánossomorja, Iparos u. 10. szám alatt
található ingatlanhoz tartozó tanuszoda tekintetében.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2018. szeptember 14.
10./ Napirendi pont
-

Egyebek
-

Járdafelújítás (14. sz. melléklet)

Lőrincz György: Bella Zsolt nyújtott be kérelmet, miszerint szeretne plusz forrást az idei
járdaépítési programra. A Bajcsy-Zsilinszky utcában a kerékpárút építése során felmerült, hogy
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egyúttal a járdát is fel kellene újítani, ami előre be nem tervezett költséget von maga után. A
Vasút utcára vonatkozik az előterjesztés másik része, ezekre a felújításokra szeretne Bella Zsolt
további 4 millió forintot kérni az önkormányzattól. Így jönne össze a 12 millió forintos plusz
kérelem.
Bella Zsolt: A városnak jövőre is vannak nagy tervei a járdafelújítással kapcsolatban, az árak
folyamatosan emelkednek. Ezért is kérte a testületet, hogy még idén megvalósítható legyen a
fent említett utcákban a járdafelújítást. Továbbá kérte, hogy a képviselő-testület a 12 millió
forintról szóló előterjesztését elfogadni szíveskedjék.
Lőrincz György: A kérelmet a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kérte, dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság véleményét.
dr. Kurunczi Károly: A bizottság megtárgyalta a kérelmet, és azt javasolja, hogy a 2019-es
költségvetés kidolgozásakor térjenek vissza erre a napirendi pontra. A bizottság most nem
támogatja a Vasút utca járdaépítését, ami további 4 millió forintos ráfordítás volna.
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: A jelenlegi járdák, nagyon elhasználódtak és nagyon
balesetveszélyesek is. Ezért ha lehetőség van rá, mindenképp támogatja a járda felújítási
programot az eredeti 12 millió forintos összeggel.
Lőrincz György: Az eredeti koncepció szerint a legrosszabb járdák felújításával kell kezdeni.
Az emelkedő árak miatt, felmerült a bizottsági ülésen, hogy az eredeti koncepciót is felül
kellene vizsgálni. A beszámolóban kiderült, hogy stabil az Önkormányzat költségvetése, a
tartalékot sikerült feltölteni. Szavazásra tette fel Mihályi Zsuzsanna módosító javaslatát,
miszerint támogatja-e a Képviselő-testület a 12.000.000 forintról szóló előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
járdafelújítás keretösszegét 12.000.000 forinttal kiegészíti az általános tartalék terhére.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2018. december 31.
-

Jánossomorjai Plébánia támogatási kérelme (15. sz. melléklet)

Lőrincz György: A Plébános Úr köszöni azt a támogatást, amit a jánosi temető kápolnájának
felújításához adott az Önkormányzat. Ezeket a feladatokat el is végezték, viszont ekkor még
nem tudták, hogy az ablakokat nem lehet javítani, hanem cserére szorulnak. Ezért kéri a
Képviselő-testületet, hogy a teljes körű felújítás érdekében, ezzel is támogassák a jánosi temető
kápolna felújítását. A Plébános Úr által küldött kérelemhez csatolt árajánlatot is, amely
285.750,- Forintról szól. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság
javaslatát.
dr. Kurunczi Károly: Megtárgyalta a bizottság a kérelmet, amely 285.750.- Ft-ról szól. A
bizottság javasolja, az árajánlatban szereplő összeggel támogassa az Önkormányzat a kérelmet.
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság javaslatának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
a Római Katolikus Egyházközség Mosonszentjános kérelmének helyt ad,
285.750.- Forint összeggel támogatja a jánossomorjai (szentjánosi) temető
kápolnájának ablakcseréjére.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2018. október 30.
-

Jánossomorjai Sakk Barátok Egyesületének kérelme (16. sz. melléklet)

Lőrincz György: Az Egyesület az óvodában szeretne tehetséggondozó sakkoktatást kezdeni. 24
gyermek oktatásáról lenne szó, heti 3 alkalommal, december 31-ig.
A bizottsági ülésen több aspektusból is megtárgyalták ezt a kérelmet. Az óvoda vezetővel
egyeztetett, ő szakmailag támogatja a programot. Elmondta továbbá, hogy az idei évre nincs
szüksége a támogatásra, hiszen a megtakarításból finanszírozni tudja az óvoda az oktatást. A
jövő évre vonatkozóan viszont szeretné kérni, hogy az Önkormányzat az óvoda
finanszírozásánál vegye majd figyelembe a sakkoktatást. 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 oktatást támogatja, de javasolja, hogy az Óvoda
költségvetésébe szerepeljen ennek a tevékenységnek a költsége. Az Egyesület kérelmének
elutasítását javasolja. Az óvoda az oktatási programjába mindenképp vegye fel a sakkoktatást.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel, a Jánossomorja Sakk Barátok Egyesület kérelmének
elutasítását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Jánossomorja Sakk Barátok Egyesület kérelmét elutasítja. A kérelemben meghatározott
tevékenység finanszírozását más formában kívánja biztosítani.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal

12

Lőrincz György: Szavazásra tette fel, a sakkoktatás támogatását, úgy hogy a finanszírozás az
óvoda költségvetésében kerüljön végrehajtásra
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda sokkoktatását támogatja azáltal, hogy heti háromszor
egy alkalommal sakkoktatásra kerüljön sor az intézményekben. Az oktatáshoz
szükséges összeg az intézményvezető tájékoztatása alapján a Jánossomorjai Aranykapu
Óvoda 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2018. október 1.
-

Gyógymasszőr alkalmazásának lehetősége a fizikoterápia keretein belül

Lőrincz György: Szóbeli előterjesztés volt csupán, viszont megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági,
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Házasság révén Jánossomorjára került egy
gyógymasszőr. Amennyiben az Önkormányzat a költségeket finanszírozná (személyi és dologi)
fizikoterápia keretein belül lehetne gyógymasszőri szolgáltatásokat is igénybe venni a
jánossomorjai telephelyen. A szakorvosok írják fel a beutalókat. Napi 4 órában tudná vállalni a
hölgy a gyógymasszőri tevékenységet. Nagy segítség lenne a helyi lakosoknak, hiszen így
helyben tudnák igénybe venni ezt a szolgáltatást.
Az előzetes tájékozódás alapján a garantált bérminimum és annak járulékai képezné a személyi
kiadásokat. Dologi kiadás csekély összegű lenne, ágy rendelkezésre áll. Kérte dr. Kurunczi
Károlyt, ismertesse a bizottság véleményét.
dr. Kurunczi Károly: A bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és támogatja a
gyógymasszőri alkalmazásának finanszírozását.
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Nagyon fontosnak és hasznosnak tartja az elképzelést.
Mindenképpen támogatandónak ítéli.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a gyógymasszőr alkalmazásának finanszírozását a
fizikoterápia keretében.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Karolina Kórházzal kötött megállapodás alapján (működési engedélyben telephellyel
rendelkezik Jánossomorja) heti 20 órában gyógymasszőrt alkalmazását biztosítja. Az
alkalmazáshoz szükséges dologi és személyi juttatásokat Jánossomorja Város
Önkormányzata a 2018. évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a külön megállapodást a fentiek alapján megkösse.

13

Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2018. november 1.
-

Győri Tankerületi Központ kérelme (17. sz. melléklet)

Lőrincz György: A Klafszky iskolában a KLIK által elnyert és a KLIK által levezényelt felújítás
nem valósult meg az eredetileg kitűzött határidőig, az iskolakezdésig. Így a Klafszky iskolában
nem tudták megkezdeni a tanítást, ennek kiküszöbölésére a gyerekek egy részét a központi
iskolába, egy részüket a művelődési házba, és a többieket a zeneiskolába helyezte el az iskola
vezetése. Ehhez kapcsolódóan kéri a Győri Tankerületi Központ Igazgató Asszonya, hogy a két
osztály, akik a művelődési ház egy-egy termében tanulnak, térítésmentesen használhassák a két
termet a Kalfszky iskola felújításának befejezéséig. Kéri az Önkormányzatot, ennek
elfogadására. A napirendi pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, kérte dr. Kurunczi Károlyt, ismertesse a bizottság javaslatát.
dr. Kurunczi Károly: A bizottság javaslata, hogy a bérleti díj kérésétől tekintsünk el, és a Balassi
Bálint Művelődési Ház két termét térítésmentesen használhassák a diákok.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság javaslatát, miszerint térítésmentesen használhassák a diákok a Balassi Bálint
Művelődési Ház termeit az oktatásra a Klafszky Iskola tanulóinak.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár két termét a Jánossomorja Körzeti Általános
Iskola Klafszky Katalin Tagiskolája térítésmentesen használhatja oktatási napokon,
oktatási időszakban az iskola felújításának időtartama alatt.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
-

Közterület-felügyelő alkalmazásának költségei

Lőrincz György: Az elmúlt testületi ülésen kérésként merült fel a Képviselő-testület részéről,
amikor a helyi közbiztonsággal foglalkoztunk, a belső migráció okozta problémákkal. Kérés
volt, hogy vizsgáljuk meg, milyen költségekkel járna az Önkormányzatnak egy újabb
közterület-felügyelő alkalmazása.
A Jegyző Asszony a különböző jogszabályokat
megvizsgálva, a következő tájékoztatással szolgált. A közterület felügyelő egyszeri ruházata
kb. bruttó 250.000,- Ft, a munkabére és a járulékok évente (garantált bérminimummal
számolva) kb. 2.800.000,- Ft-ot. A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, viszont javaslatot nem fogalmazott meg.
Winkler László: Hatástanulmányt szeretne kérni.
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Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Nem támogatja ezt a kezdeményezést. Évi 3.000.000,Ft-ot hasznosabb célokra is el lehet költeni. Hatástanulmány elkészítését sem javasolja.
Bella Zsolt: Még egy közterület-felügyelő alkalmazásának lehetőségét támogatja, mert a
lakosság első sorban tőlünk várja, hogy a rendbontókat, a szemetelőket, a belső migránsok
viselkedését rendszabályozzuk. Tenni kell ezért, hogy hatékonyabban tudjuk kezelni ezeket a
problémákat. Támogatja a hatástanulmány elkészítését is.
Nemes Csaba: Jánossomorja közbiztonsága nem azon múlik, hogy foglalkoztatunk-e még egy
közterület-felügyelőt. Nem ugyanaz az éjjeli randalírozókat megfékezni, mint nappal
figyelmeztetni őket arra, hogy ne dobjanak el műanyag palackot az utcán, vagy rossz helyen
parkol. Nem támogatja a hatástanulmány elkészítését sem.
Lőrincz György: Bella Sándor jelezte, hogy szeretné elmondani a véleményét. Ő a jelenlegi
közterület-felügyelő munkáltatója, kérte Bella Sándort, ismertesse a véleményét.
Bella Sándor: A közterület-felügyelet három éve működik Jánossomorján, a VÜMESZ keretein
belül. A közterület-felügyelő tevékenységét jogszabályok szabályozzák, így viszonylag
önállóan látja el a feladatát, de mindezek mellett sokat egyeztetünk a hatékonyabb
munkavégzés érdekében. A közterület-felügyelő gyakran járőrözik együtt a Rendőrséggel és a
Polgárőrséggel, így tudjuk javítani a hatékonyságát. A Képviselő-testület hatásköre, hogy ezt
eldöntse, kíván-e még egy főt foglalkoztatni ebben a munkakörben. Felhívta a figyelmet arra,
hogy plusz egy fő alkalmazásától csodát várni nem szabad, a jelenlegi közterület-felügyelő is
el tudja látni a feladatokat.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna javaslatát,
miszerint ne készítsünk hatástanulmányt és ne is foglalkoztassunk plusz egy fő közterület
felügyelőt.
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2018. (IX. 12.) Kt. határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy elveti a
második közterület felügyelő alkalmazásának lehetőségét és az ezt vizsgáló
hatástanulmány készítésének szükségességét is.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
Lőrincz György: Tájékoztatatta a Képviselő-testületet a TOP-os és Interreg-es pályázatok
jelenlegi helyzetéről. A TOP 3.2.1 – a Körzeti Iskola Energetikai Korszerűsítéséről szóló
benyújtott és sikeres pályázatunkkal kapcsolatban elmondható, hogy sajnos az előkészítési és
tervezési csúszások miatt nem sikerült még a közbeszerzést kiírni. Mivel azonban a tanév már
megkezdődött, az irányítóhatóságnál kezdeményezte az Önkormányzat, hogy a projekt
megvalósítása 2019. nyári szünet időszakára helyezzük át. Hiszen ha a közbeszerzést
lefolytatnánk és találnánk kivitelezőt, akkor is csak a téli időszakban lehetne a projektet
megvalósítani. Egy olyan felújítást, amely alapvetően a fűtéskorszerűsítést jelenti, télen nem
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lehet megvalósítani. Visszajelzések alapján úgy tűnik, meg fogja kapni az Önkormányzat ezt a
határidő módosítást.
A másik pályázatunk a TOP 3.1.1 belterületi kerékpárút, kerékpársáv építés. A munkálatok már
elkezdődtek az önkormányzati utakat érintő felújításokkal, ami a Bajcsy-Zsilinszky utca és
Hársfa utca szakaszokat jelenti. Mára már a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő,
8507 sz. út mellett is folynak a munkálatok. A kivitelező tájékoztatója szerint, jó esély van arra,
hogy az előre kitűzött időpontra, október 31-ig befejeződnek a munkálatok.
A következő nagy projektünk az Interreg szlovák-magyar programban elnyert pusztasomorjai
játszó- és pihenőpark korszerűsítése. Elkezdődött a beruházás és a tervek szerint halad. A
kivitelezők tartani tudják a befejezési dátumot, ami október vége.
Szeptember elején egy felhőszakadás zúdult Jánossomorjára, ami komoly problémákat okozott
néhány helyen a városban. Néhány óra alatt közel 80 mm csapadék hullott a városra. Ennek
ellenére elmondható, hogy a korábbi években a város által elvégzett csapadékvíz elvezetést és
szikkasztást elősegítő beruházások sokat segítettek. A helyiönkéntes tűzoltók és a helyi
katasztrófavédelmi felelőstől kapott tájékoztatása alapján azokon a helyeken, ahol korábban
beavatkozást végzett az Önkormányzat, sokat segített a szikkasztók létesítésével. A mostani
esőzés kapcsán felmerült problémák kezelésére, szakemberekkel egyeztetve amegoldási
javaslatokat elkészítette az Önkormányzat, jelenleg az árajánlatokat beérkezésére kell várni.
Köszönetet mondott a helyi Tűzoltő egyesület tagjainak, a hivatásos tűzoltóknak, az Erdős
Beton Kft-nek és minden önkéntes segítőnek, akik a nehéz időszakban segítették a rászorulókat.
Külön köszönetet mondott Hauptmann Tamásnak, a katasztrófavédelmi referensnek, és a
VÜMESZ munkatársainak. Kérte a lakosságot, ha árkokat vagy a közterületen szeretnének
burkolatokat készíteni, keressék meg az Önkormányzatot, az esetleges problémák elkerülése
végett.
Érintőlegesen az egyik napirendi pontnál szó volt a helyi közbiztonság helyzetéről. Több
Képviselő-testületi ülésen is szóba került, az egyik alkalommal kérésként fogalmazódott meg,
hogy írjunk a Bevándorlási és Idegenrendészeti (Menekültügyi) Hatóságnak, tájékoztatva a
Hivatalt a jánossomorjai helyzetekről. Ennek a kérésnek eleget tettünk, a Hivatal reagált is rá,
hiszen augusztus végén egy átfogó nagy ellenőrzést tartottak a településünkön. Az ellenőrzésen
nem csak a Menekültgyügyi Hatóság vett részt, hanem több más szakhatósággal együtt
végezték el ezt az ellenőrzést több ingatlanon. Jelenleg még az eredményt nem ismerjük, annyit
viszont igen, hogy voltak problémák, amelyeknek lesznek következményei. A legfontosabb,
hogy továbbra is várható ilyen, több hatóság által összehangoltan végrehajtott idegenrendészeti
ellenőrzés Jánossomorján.
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Folytatódnak a szűrő programok a Jánossomorjai
Egészségnapok keretein belül. Szeptember 26-án nőgyógyászati szűrés lesz, azonban olyan
népszerű ez a szűrővizsgálat, hogy egyelőre betelt a létszám. Ezért novemberben is terveznek
egy újabb szűrési napot. Október 25-én urológiai szűrővizsgálat lesz a rendelőben, november
10-én 18.00 órakor dr. Hevesi Krisztina tart előadást a Balassi Bálint Művelődési Házban,
amelyre ezúttal meghívta a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, a Polgármester Urat és a Jegyző
Asszonyt.
Nemes Csaba: Tájékoztatta a Képviselő-testületet és a város lakosságát, hogy október 6-án az
Aradi vértanúk emléknapja alkalmából az emlékműsort ezúttal nem a Jánossomorjai
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Hármashalom Hagyományőrző és Városvédő Egyesület szervezi. Egyeztetve a Központi Iskola
pedagógusaival, jelen pillanatban úgy tűnik, október 6-án 11 órakor lesz egy ünnepi
megemlékező műsor a Hármashalomnál. Október 23-ai nemzeti ünnepünkön a helyiszónok
Simon Zsuzsanna, a mosonmagyaróvári 1956-os egyesület vezetője lesz, a műsort pedig a
Moson-Szél Kulturális és Szabadidő Egyesület fogja adni. Az időpont olvasható Jánossomorja
Város honlapján, illetve a Balassi Bálint Művelődési Ház plakátjain. Kéri a Képviselő-testület
tagjait és a város lakóit, aki teheti, vegyen részt az ünnepségeken.
Winkler László: A hétvégi városnapokra tekintettel gratulált a színvonalas műsorszervezéshez.
Nagyon jól sikerült a 19 óra utáni rendezvény, színvonalas fellépőkkel. A visszajelzések is azt
igazolják, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Viszont a városnapokkal egyáltalán nem
összeilleszthető ez a fesztivál. Nehezményezte, hogy a városnapok utolsó fellépője a Tititá
Néptáncegyüttes, az idő szűkössége miatt nem tudta élvezni a fellépés utáni vendéglátást.
Továbbá elmondta, hogy nagyon sajnálja azt, hogy a jánossomorjai templomtéren, nem volt
lehetőség arra, hogy baráti társaságok kényelmesen asztaloknál és padoknál kellemesen
beszélgethessenek. Hangsúlyozta, hogy a Polaris Fesztivál önmagában színvonalas volt, de nem
a városnapokkal egybekötve kellene ezeket a rendezvényeket a jövőben tartani. Kérte, hogy a
rendezvények időpontjának kitűzésében mindig Jánossomorja Város Önkormányzata élvezze
az elsőbbséget.
Lőrincz György: A Képviselő-testület döntött úgy, hogy ez a két rendezvény, idén együtt kerül
megrendezésre. A város mindig a novemberi képviselő-testületi ülésén fogadja el a következő
évi rendezvénynaptárát, illetve rendezvényeit. Addig is a Humánpolitikai Bizottság az október
ülésén az ide városi napok rendezvényeit értékelni fogja. Kérte, hogy az ehhez kapcsolódó
észrevételeket ne most, hanem a novemberi Képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg.
Molnár Gábor: Megköszönte Winkler László dicsérő szavait. Elismerte, hogy volt előnye és
hátránya is annak, hogy a két rendezvény együtt került megrendezésre. Hangsúlyozta, hogy a
városnapok nem egy napból, hanem két hétből állt.
Lőrincz György: Kérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy az októberi ülésre hívja meg
a Képviselő-testület összes tagját, hogy a novemberi Képviselő-testületi ülésen részletesen
tudják tárgyalni a 2019 évi városi rendezvénynaptárt.
Lőrincz György: Megköszönte a részvételt és az ülést befejezte.

K. m. f.

Lőrincz György
polgármester

Dr. Péntek Tímea
jegyző
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