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Tisztelt Képviselő-testület!  

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a, valamint a 249/2000.(XII. 24.) 

Korm. rendelet 7.§-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló, 

– a költségvetési előterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak 

jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni.  

 

I. Előzmények 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését Jánossomorja Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2017. (II.15.) Önkormányzati rendeletével állapította 

meg. 

 

A 2017. évi költségvetési év során három alkalommal történt előirányzat módosítás. Az 

előirányzat-módosítások tételesen kerültek bemutatásra, külön részletezve a központi 

intézkedés hatására, a felügyeleti szervi hatáskörben, illetve az intézményvezetői hatáskörben 

történt a módosításokat, átcsoportosításokat.  

 

II. Hatásvizsgálat 

 

1. Várható társadalmi hatások 

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára 

nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetének, lehetőséget teremt 

az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.  

 

 

2. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző 

jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés 

végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát 

végrehajtó hatása van.  

 

3. Várható környezeti hatások 

Az előterjesztésben szereplő költségvetési előirányzat módosításokhoz környezeti hatások 

nem kapcsolódnak. 

 

4. Várható egészségi következmények 
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A költségvetési rendelet módosításának várható egészségi következménye nincs.  

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

További adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra. 

 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható     

következményei 

A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 91. §-a alapján. A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és 

az államháztartási törvények rendelkezéseit, a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást 

vonhatja maga után. 

 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A költségvetési rendelet módosításával összefüggésben személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek biztosítására vonatkozóan külön igények nem merültek fel. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 ………/2018. (IV…..) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület a 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a 2017. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a költségvetés egységes pénzalapjának  

2.269.879.- eFt bevétellel és 1.268.171.- eFt kiadással az 1. számú mellékletben foglaltak 

szerint jóváhagyja.  

 

2. § 
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(1) A költségvetés végrehajtásának 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit és 

kiadásait önálló költségvetési szervenként elkülönülten az 1.a (Önkormányzat), 1.b 

(VÜMESZ), 1.c (KÖH), 1.d (Balassi Bálint Művelődési Ház) 1.e. (Kék Bagoly Bölcsőde) 

melléklet szerint állapítja meg. 

3. § 

 

Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit a 

2. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 

 

4.  § 

 

(1) A fejlesztési és beruházási kiadások teljesítését 273.492.-eFt összegben, valamint annak 

feladatonkénti részletezését a 13. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 211.280.- eFt összegben, valamint 

annak célonkénti részletezését a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

 

5. § 

 

Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7/a, 7/b. számú melléklet 

szerint állapítja meg.  

6. § 

      

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 3. számú 

melléklet az eredmény kimutatást az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  
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7. § 

 

Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

8. § 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának pénzeszköz változását a 6. számú melléklet 

tartalmazza. 

9. § 

 

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok 

szerint, évenkénti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

10. § 

 

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet 

tartalmazza. 

11. § 

 

Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszköz, bel és külföldi hitelezők 

szerinti bontásban a 10. számú melléklet mutatja be. 

 

12. § 

 

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontásban 

a 11. számú melléklet mutatja be. 

 



6 
 

13. § 

 

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

14. § 

 

Az önkormányzat részesedéseit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Lőrincz György                                                dr. Péntek Tímea 

               polgármester                                                                                  jegyző  

 

 

Kihirdetve: 2018….   

 

 

                                                                                                             dr. Péntek Tímea 

 jegyző  

 

 

Indoklás 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …../2018. (…….) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-a alapján (továbbiakban Áht.), és az 

államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint 

elkészítettük az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi 
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költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges és számszaki beszámolóját, amelyet a Tisztelt 

Képviselő-testület elé terjesztünk. 

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 

következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 

felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 

A jogszabályok által kötelezően előírt tételeket, azok részletezését és további információkat az 

előterjesztés mellékletei ill. a rendelet-tervezet mutatják be.  

 

A 2017. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletével 

fogadta el, amelynek az adott év utolsó előirányzat-módosítása az éves költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztését megelőzően a Képviselő-testület elé került. A 

2017. évi költségvetési év során három alkalommal is előirányzat módosítások, illetve 

előirányzat átcsoportosítások történtek. Az előirányzat-módosítások tételesen kerültek 

bemutatásra, külön részletezve a központi intézkedés hatására, a felügyeleti szervi hatáskörben, 

illetve az intézményvezetői hatáskörben történt a módosításokat, átcsoportosításokat.  

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodása: 

Bevételek alakulása: 

A költségvetés elfogadásakor 1.395.143.-e Ft költségvetési bevétellel számoltunk. 2017. 

december 31-ig 2.269.879.-e Ft költségvetési bevétel teljesült, melynek legfőbb oka, hogy helyi 

adó bevételünk 146 millió forinttal túlteljesült, a nagy pályázati projektjeinkhez több mint 519 

millió Ft előleget folyósítottak ki a 2018. évben megvalósuló felhalmozási kiadásokhoz, a 

működési bevételeink az eredeti előirányzatokat meghaladták a szolgáltatások és a 

továbbszámlázott szolgáltatások túlteljesülése miatt, továbbá az előző évi maradványt igénybe 

vettük.  

Az önkormányzat működési bevételei között az ellátási díjak eredeti előirányzathoz képest csak 

80%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest az egyre növekvő kibővített 

kedvezményes étkezők miatt. 
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A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeinek működése 14.729.-eFt-ba 

került, melyhez a települések csak 1.100.-eFt támogatást utaltak át, ezért 13.629.-eFt 

követelésünk van a két település felé.  

A finanszírozási bevételek tartalmazzák az előző évi pénzmaradvány igénybevételét. 

Állami támogatások alakulása, normatíva elszámolása a 2017. évben: 

Az önkormányzat a beszámoló keretében számol el a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami 

támogatásokkal. A 2017. évi költségvetési törvény alapján május 15-én és október 15-én 

lehetett a normatíva igénylést módosítani. Jánossomorja Város Önkormányzatának december 

31-ig 180.743.767.-Ft feladatmutató alapú állami támogatás került kiutalásra, mely az alábbi 

jogcímekből tevődik össze: 

- települési önkormányzatok működési támogatása:  0.-Ft 

- köznevelési feladatok támogatása (óvodai nevelés): 130.749.911.- Ft 

- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde):   16.643.496-Ft 

- gyermekétkeztetés támogatása:    33.643.496.-Ft 

- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:        172.995.-Ft 

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg 7.263.183.-

Ft-tal több, mint a kiutalt állami támogatás, ezért az önkormányzatot megillető állami 

támogatást a beszámoló MÁK által történő jóváhagyást követően az önkormányzat megkapja.  

Az óvodai gyermekek létszáma 2017. 4 hó adatában emelkedett, mely a 2017. év októberi 

statisztikai létszám és a 2017. október 1. és december 31. között 3. életévüket betöltött (és 

legalább 1 napot igénybe vette az óvodai nevelési ellátást) gyermekek létszámának 

növekedéséből adódott. (+647.358.-Ft) 

A bölcsődei ellátásnál 6 gyermekkel több normatívát számolhattunk el (ebből 1 fő halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek, 1 fő fogyatékos gyermek), valamint azoknak a gyermekeknek a 

száma, akik 1 hónapban 10 napot legalább nem veszik igénybe a bölcsődei ellátást, azok száma 

csökkent. (+4.224.555.-Ft) 

Gyermekétkeztetés elszámolásánál csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után 

igényelhető normatíva. 2017. évi normatíva igényléskor 445 főre becsültük az étkeztetésben 

résztvevő gyermekek számát. A tényleges éves átlag az év végi elszámoláskor 521 fő volt. 

(+2.382.720.-Ft) 

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére az év végi elszámoláskor még 8.550.-Ft állami 

támogatás járt. A 2017. évben 10 gyermek vette igénybe átlagosan a szolgáltatást 59 szünidei 

napon. Így összesen 590 adag ebédet kaptak a rászoruló gyermekek. 

 

Az önkormányzat maradványának alakulása: 
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Az önkormányzat 967.907-e Ft alaptevékenység maradvánnyal zárta a 2017. évet, melyet a 6. 

számú melléklet mutatja be. Ez az összeg tartalmazza a pályázatokból keletkezett 

kötelezettségünket (519.259.- eFt). 

 

Kiadások alakulása: 

 

Működési kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A személyi juttatások és a 

munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai a bérkompenzációval, az ágazati 

pótlékokkal és a közfoglalkoztatások összegével emelkedtek, melyekhez állami támogatások 

érkeztek.  A dologi kiadások a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően csak 87%-ban 

teljesültek az eredeti előirányzatokhoz képest. 

Az önkormányzat átadott pénzeszközeit a zárszámadási rendelet 12. számú melléklete mutatja 

be. 

 

Beruházási és felújítási feladatok 

 

Az önkormányzat 2017. évben betervezett beruházási és felújítási kiadásainak megvalósulását, 

célonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza. Az alábbi célok a dologi kiadások 

között valósultak meg: 

- közparkok rendezése, felújítása 

- csapadékvíz elvezetés (árkok karbantartása) 

- települési információs táblák cseréje. 

 

A betervezett feladatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

 

Temetői felújítások: 

Temetőinkben ebben az évben is történtek pozitív irányú változások. Mintegy 410 m2 felületű 

térköves járdát építettünk a jánosi temetőben. Ugyanitt megvalósult egy fásítási program is. 

Szakértői vélemény alapján eltávolítottuk az elöregedett, veszélyesnek látszó fákat és két 

parcellában is facsemetéket ültettünk, megtöbbszörözve az eddigi faállomány mennyiségét. A 

somorjai temetőben folytattuk a világítás kiépítését. A meglévő hat kandeláber mellé még kettőt 

telepítettünk, melyek a temetőhöz vezető utat és a bejáratot világítják meg. 

 

Közparkok felújítása: 

Folytatva az előző évben megkezdett programot három terület komplex megújítására került sor. 

A Reál Élelmiszerbolt előtt, a Patkó Étterem előtt és a Művelődési Ház előtt újult meg egy-egy 

terület.  

A felújítás során a fák mellett jellemző az évelő és cserje kevert állományú használata, melynek 

során fontos szempont volt az alacsony fenntartási igényű, tágtűrésű, maximum 1m magasra 
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növő évelő növények telepítése (vadvirágos mező hangulat nyári virágzási csúccsal). A fák 

alatti területen a félárnyékot-árnyékot tűrő magas díszértékű cserjék és évelők kerültek 

beültetésre. 

 

Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása: 

A közútkezelő és a közlekedési hatóság képviselőivel bejárást folytattunk le annak érdekében, 

hogy megvizsgáljuk az országos utak nyomvonalán gyalogátkelőhelyek létesítésének 

lehetőségét. Összesen 7 olyan hely került meghatározásra, ahol erre reális esély mutatkozik a 

város belterületén. Ezek közül a 86. számú főút két legforgalmasabb és legveszélyesebb 

csomópontjára vonatkozóan elkészíttettük a terveket, és lefolytattuk az engedélyezési eljárást. 

A megvalósításra az év vége közeledte miatt már nem volt lehetőség. 

 

Ki- és betelepítési emlékhely kialakítása: 

A vasútállomáson került kialakításra az emlékhely egy EU-s pályázat keretében. A költségeket 

a terület kialakítására és az emléktábla megvalósítására költöttük. 

 

Építési telkek kialakítása: 

A Móricz Zsigmond utca mögötti, közel 5 hektáros területen lakóterület kialakításáról döntött 

az önkormányzat. A tárgyi évben az előkészítő munkáké volt a főszerep. Elkészíttettük a 

telekalakítási vázrajz 1. ütemét és lefolytattuk a telekalakítási eljárást. Elkészíttettük a 

közterületi utak, járdák terveit, illetve a terület talajmechanikai szakvéleményét. A 

közműszolgáltatókkal több fordulós tárgyalásokat folytattunk a terület teljes körű 

közművesítése érdekében. Elkészíttettük és engedélyeztettük a víz- és szennyvízcsatorna 

hálózat terveit. Megállapodtunk, és aláírtuk a hálózati csatlakozási szerződést az E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt-vel. Elvi megállapodásra jutottunk a gázhálózat megvalósítására az 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel.  

Már ebben az évben megterveztettük a közvilágítási hálózatot, melynek engedélyezése az 

elektromos hálózat terveivel együtt folyamatban van. Megállapodást kötöttünk a Satelit Kft-vel 

a terület gyengeáramú hálózatának kiépítéséről, melyen a kábeltévé, internet és telefon 

szolgáltatás biztosítható. Elkészíttettük a telekalakítási vázrajz 2. ütemre vonatkozó 

dokumentációját, melynek engedélyezése szintén megtörtént. Kiválasztottuk a viziközművek 

kivitelezőjét, a munkálatok folyamatban vannak. 

 

Malom állagmegóvás: 

Az előző évi munkák folytatásaként az épület csapadékvízét az ingatlanon megépített 

szikkasztó kutakba vezettük. 
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Gyalogjárda felújítás: 

2017 márciusában elkészítettük településünk járda-felújítási koncepcióját, mely három éves 

cselekvési tervet kínált az önkormányzat számára a belterületi járdák vonatkozásában. 

Meghatároztuk, hogy éves bontásban mely utcákban, közterületeken építünk, illetve újítunk fel 

járdát. Kijelenthető, hogy a 2017-es tervet teljesítettük, sőt túlteljesítettük. Igaz, többletforrást 

vontunk be a programba, ennek köszönhetően látványosan javultak a gyalogos forgalom 

feltételei.  

Az elfogadott koncepciónak megfelelően a következő utcákban készült új járdaszakasz: 

 

➢ Rákóczi utca:   330 m2 beton, 504 m2 térkő (130 m2-rel több, mint a terv) 

➢ Ady E. utca:   80 m2 térkő 

➢ Erdősor utca:   183 m2 térkő 

➢ Szent I.utca:   270 m2 térkő 

➢ Hanságliget, Alkotás utca: 115 m2 beton (35 m2-rel több, mint a terv) 

Összesen:   1482 m2 

 

Tehát a koncepcióhoz képest 165 m2-rel túlteljesítettük a tervet. Ehhez jön még a plusz források 

igénybevétele, melynek köszönhetően elsősorban a lakossági igényeket elégítettük ki olyan 

szakaszokon, melyek ugyan a koncepcióban (forrás hiányában) nem szerepelnek, de a 

beavatkozás elengedhetetlen volt. Ennek alapján a következő utcákban újultak meg a járdák: 

 

➢  Féltoronyi utca    245 m2 beton 

➢ Kápolna utca járda megtámasztás 3 m2 beton 

➢ Nándor utca, átjáró   3 m2 beton 

➢ Fehérkereszt utca   165 m2 beton 

➢ Iskola utca    26 m2 beton 

➢ Domb utca    31,5 m2 beton 

Összesen:    473,5 m2 

 

Közülük a Fehérkereszt utcai szakasz szerepel a 2018-as tervekben, tehát ott már jövőre nem 

kell dolgozni. 

 

Belterületi utak felújítása: 

2017-ben a legnagyobb volumenű beruházást az útfelújítási program megvalósítása jelentette. 

Összesen 10 utca rendkívül rossz állapotú burkolata újult meg. Erre azért volt lehetőség, mert 

a Képviselő-testület év közben a keretösszeget megemelte, illetve ősszel állami forrásokat 

kaptunk két utca kivitelezésére. Ezzel az útfelújítási koncepcióban meghatározott 2018-ra 

tervezett 3 utcát is megvalósítottuk. Mindegyik utcánál süllyesztett szegéllyel került a burkolat 

megtámasztásra, ezzel élettartama is jelentősen kitolódik. Az alábbi utcákat újítottuk meg: 
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Arany J. utca, Jókai M. utca, József A. utca, Felsőlókert utca, Ibolya utca, Kis utca, Diófa utca, 

HIPP utca, Hanság utca, Tó utca. 

 

Játszótér felújítás: 

A Malom utcában található játszótér nem felelt meg a mai előírásoknak, ezért teljes 

megújítására volt szükség. Alapos előkészítést és tapasztalatszerzést követően a rendelkezésre 

álló keretösszegből igyekeztünk egy olyan komplex megújítást megvalósítani, amely a 

gyerekek részére sokrétű közterületi játék lehetőséget tud biztosítani. Így került sor egy 

komplex játékhajó, kétállású hinta, rugós játékok és homokozó kialakítására. A többi játszótérre 

is szereztünk be rugós eszközöket, ezzel már mindegyik játszótéren 2 ilyen játék szolgálja a 

gyerekek fejlődését. 

 

Sós Antal Közösségi Ház: 

Az épület utcai homlokzatán a nyílászárók kerültek kicserélésre olyan módon, hogy az ablakok 

az eredeti méretben kerültek visszaállításra, természetesen a mai kor követelményeinek 

megfelelően hőszigetelt kivitelben. Az épületben kamerarendszer is kiépítésre került. 

 

Önkormányzati lakások felújítása: 

Az év elején elkészítettük az előző évben elfogadott lakáskoncepcióban foglaltak alapján az 

önkormányzati lakóépületek felújítási programját, melyet a márciusi ülésen fogadott el a 

Képviselő-testület. A költségvetésben eredetileg meghatározott összeget 15 millió forinttal az 

év során megemelte, ezzel lehetővé téve teljes körű homlokzat felújítási munkákat is.  

A Szabadság utca 50. és a Rákóczi utca 61. alatti épületek eredeti szépségükben láthatók. 

Faldiagnosztikai vizsgálatokat követően majdnem teljes körű vakolatleverésre került sor, majd 

egy korszerű vakolatrendszer került felhordásra a homlokzatra a díszítőelemek, vakolatprofilok 

javításával, kiegészítésével, helyreállításával. A homlokzati nyílászárók és kapuzatok is 

kicserélésre kerültek, melyek szintén díszítőelemekkel kerültek kivitelezésre. Az ablakok 

hőszigetelt kivitelben, műemlék profillal készültek. A Rákóczi utcai épület teljes 

tetőfelújításban is részesült. 

Több épület esetében az állagmegóvás érdekében szükséges cserepezési, illetve bádogozási 

javítási, valamint tartószerkezet megerősítési munkákat végeztettünk el. A Tarcsai u. 1. szám 

alatti ingatlan komfort nélküli lakása elbontásra került. A Szabadság u. 49-ben megüresedett 

lakás felújítási munkáit befejeztük, a lakás kiutalásra került. 

 

Parkolóhelyek kialakítása a Városháza udvarán: 

A korábban murvás parkoló díszburkolatot kapott, és megoldottuk a terület és a környező 

melléképületek csapadékvizének elvezetését, szikkasztását is. 
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Uszoda felújítása: 

Az előző évben megkötött szerződés szerint február közepére, határidőre elkészültek a 

tanuszoda hőtechnikai és épületgépészeti rekonstrukciójának kivitelezési munkái. Ennek során 

megújult a korábban életveszélyessé vált belső burkolat, illetve teljesen új szellőztető rendszert 

építettek be a kivitelezők. A beruházást Magyarország Kormánya támogatta. 

 

Mosonszentpéteri tűzoltószertár felújítása: 

Az előző évben megkezdett munkák folytatásaként a tűzoltószertár tetőfelújítására került sor. 

 

Közvilágítás kiépítése: 

Az Újtanyára bevezető több, mint 300 méter hosszúságú kavicsos út kivilágítása érdekében 

elkészíttettük a közvilágítási terveket. Az engedélyezési eljárás lefolytatását követően a 

kivitelezést megvalósítottuk. Összesen 11 db lámpaoszlop került megépítésre, melyeken 

korszerű LED-es lámpatestek kerültek elhelyezésre. 

 

VÜMESZ eszközraktár tetőcsere: 

A Városháza udvarán található eszközraktár cserépfedése nagyon rossz állapotban volt, az 

épület több helyen beázott. A felújítás során a tetőszerkezet megerősítésre került, tárolási célt 

szolgáló födémdeszkázatot és teljesen új héjalást kapott. 

 

Ingatlan vásárlás: 

A Móricz Zs. utca mögötti területen vásárolt az önkormányzat egy magán tulajdonú ingatlant. 

 

Városháza világítás energiatakarékos korszerűsítése: 

A Városházán költségtakarékos, és egyúttal energiatakarékos korszerűsítésre került sor. 

Alapvetően a meglévő, egyébként jó állapotú lámpatestek felhasználásával egy magyar 

szabadalom alkalmazásával új, elektronikus fénycsőgyújtók kerültek beépítésre, mellyel a 

fénycső élettartama jelentősen megnő, a szemet zavaró fénycső vibrálás megszűnik, a fénycső 

villódzás mentesen kapcsol, és 40-60 %-os energia-megtakarítás érhető el. Egyúttal korszerű, 

teljes spektrumú fénycsövek kerültek beépítésre, melyek a természetes napfényhez hasonló 

módon világítanak, és amelynek kutatásokkal bizonyítottan pozitív élettani hatásai vannak. 

 

Iskola TOP beruházás: 

A pályázattal kapcsolatos előkészítő munkákra került felhasználásra a kifizetett összeg. 

 

Kerékpárút TOP beruházás: 

A Kerékpáros Hálózati Terv, az engedélyezési, valamint a kiviteli terv készítési, valamint a 

tervek auditálásának költségei kerültek felhasználásra. 
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Rendezvénysátrak: 

2 db 9 x 3 méter alapterületű sátor került beszerzésre. 

 

VÜMESZ gépbeszerzés: 

Pályázatot nyújtottunk be egy gréder beszerzésére. A pályázat értékelése jelentősen elhúzódott, 

ezért a beszerzést az év vége előtt saját forrásból megvalósítottuk. 

 

VÜMESZ kisteherautó: 

Egy használt 6 személy szállítására alkalmas Ford kisteherautó került beszerzésre. 

 

Sós Antal Közösségi Ház tánctükör: 

A nagyterem egyik falán tánctükör került kivitelezésre. 

 

Fizikoterápiára gépbeszerzés: 

Az önkormányzat döntésének megfelelően az új eszközök beszerzésre kerültek. 

 

Kossuth u. felújítása: 

A Képviselő-testület 2016. szeptember 28-ai ülésén döntött arról, hogy a Kossuth Lajos utca 

Szent István utca – Iskola utca közötti szakasza is kerüljön felújításra. A felújítás még abban az 

évben megtörtént, azonban részben az időjárási körülmények, részben technológiai problémák 

miatt a kivitelezés minősége nem volt megfelelő. Az út a közlekedésre alkalmas volt, azonban 

a hibák miatt a kivitelezést nem vettük át, és a kivitelezővel megállapodtunk a burkolat 

újjáépítésében. A kivitelezés időpontját tavaszra halasztottuk. Április elején a vállalkozó a 

burkolatot teljes szélességben felmarta és újra aszfaltozta. A munkára vonatkozó számlája is 

ekkor kerülhetett benyújtásra. 

 

Bölcsőde tetőfelújítás: 

A két részből álló épület héjazata, különösen az udvar felőli részen rendkívül rossz állapotban 

volt. A teljes felületen lécezés és cserépfedés csere történt. 

 

Aranykapu Óvoda felújítási munkái: 

A mosonszentjánosi óvoda udvarán a csapadékvíz szikkasztó bővítését követően a burkolt 

felületek megújításra kerültek, öntözőrendszer épült és a gyepfelület is megújult. A szülői 

munkaközösség új játszóeszközöket szerzett be. A somorjai óvodában a tornaszoba 

lambériázására került sor. 

 

Könyvtár nagyterem lambériázás: 

A Művelődési Ház a saját költségvetésén belül végezte el a feladatot. 
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Kék Bagoly Bölcsőde térkövezés: 

A játszóudvar egy részének térkövezésére került sor. 

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodása 

 

A 2017. évben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) székhely 

településén a státuszok tekntetében változások nem történtek, a feladatok ellátásához a személyi 

és tárgyi feltételek adottak voltak.  

A KÖH 2017. évi gazdálkodása a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 

kiegyensúlyozottnak tekinthető. A székhely hivatalban nagyobb felújítás nem történt, 404.-eFt-

ért a helyi adós irodába új irodabútort vásároltunk. 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségének összetételében 2017 évben 

több változás is történt.  A gazdálkodási ügyintéző, a polgárvédelmi és titkársági ügyintéző és 

a kirendeltség-vezető végleges áthelyezését kérte. 

A Kirendeltségek polgármesterei a megállapodásra hivatkozva ragaszkodtak az álláshelyek 

betöltésére, ezért a pályázati kiírások megtörténtek. A pályázatokra vagy nem érkezett pályázat 

vagy a kiírásban foglaltaknak nem felelt meg az arra jelentkező. 

2017. január elsejétől belső munkaszervezeti átszervezéssel a kirendeltségen a kirendeltség-

vezető feladatait az aljegyző látja el, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a pénzügyi 

osztályvezető, a székhelyen dolgozó gazdálkodási ügyintézők látják el, megbízási szerződéssel 

szaktanácsadás keretében pedig a gazdálkodás tekintetében külső vállalkozás segíti 

munkájukat. Az adminisztratív feladatokat egy fő közfoglalkoztatott segíti a Kirendeltség 

újrónafői telephelyén, a titkársági ügyintéző státusza jelenleg betöltetlen. 

A kirendeltség belső átszervezésének köszönhetően a személyi juttatások között 10.896.-eFt 

megtakarítás keletkezett. 

 

A 2017. évben összesen 2,5 fővel csökkent a KÖH létszáma, a feladatok újraszervezésével a 

feladatok ellátása zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen. Az elmúlt év  

tapasztalatai alapján jól működik a belső átszervezést követően a KÖH. 

 

A 2014.  óta folyamatosan szembesül Önkormányzatunk a KÖH működtetésének 

nehézségeivel. Hosszas egyeztetést követően sem sikerült a kirendeltségeket fenntartó 

önkormányzatokkal közös álláspontra jutni. A nem kellőképpen szabályozott ágazati 

jogszabályok miatt, a bevételek szétosztása folyamatosan érdeksérelemmel jár. 

 

A KÖH kirendeltégeinek elszámolása megtörtént, de folyamatos problémát okoz az a tény, 

hogy a mai napig nem sikerült a megállapodást módosítani. Ezért Jánossomorja Város 

Önkormányzata bírósághoz fordult, hogy a követelését érvényesítse a két település felé, 
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egyúttal reméli, hogy a bírósági döntés iránymutatást is jelen a jövőbeli elszámolások 

tekintetében. 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 2017. évi működése 

 

Az önkormányzat ezen intézményen keresztül látja el a város- és községgazdálkodási, a közutak 

üzemeltetési, a műhely üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag összefogja és lebonyolítja 

a városrendezéssel, a városfejlesztéssel, beruházások megvalósításával, közterület 

hasznosítással és a közútkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Az intézmény keretein belül 

működik a közterület-felügyelő, aki a rendőrséggel és a polgárőrséggel együttműködve látja el 

a közterületek rendeltetésszerű, jogszerű használatával kapcsolatos önkormányzati feladatokat. 

A tárgyi évben kiemelt feladat volt a város Helyi Építési Szabályzatának teljes körű 

felülvizsgálatának lebonyolítása, melyet a Képviselő-testület novemberi ülésén elfogadott. A 

új szabályozás 2018. január 1-vel lépett hatályba. A másik jelentős energiákat igénylő feladatot 

az elnyert TOP-os pályázatok műszaki előkészítő feladatainak levezénylése jelentette. Az előző 

évben elfogadott belterületi utak felújítási koncepciója alapján soha nem látott mértékű 

útfelújítási munkák valósultak meg, melyek beruházó feladatai szintén mi láttuk el. Az 

önkormányzati lakáskoncepció alapján kidolgoztuk a lakóépületek felújítási programját, mely 

alapján a 2017. évre betervezett feladatokat megvalósítottuk.   

Az üzemeltetési feladatok közül nagy hangsúlyt helyeztünk a zöldfelületek kezelésére, a 

parkosítási, parkfelújítási feladatokra, – melynek minőségét külső szakmai támogatással is 

igyekeztünk javítani – illetve az utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú utak 

kátyúzására, a kavicsos utak fenntartására, a külterületi utak gréderezésére, valamint a 

vízelvezetési problémák kezelésére. A belterületi kavicsos utcák többségét murva burkolattal 

láttuk el. 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi gazdálkodása  

 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló költségvetési 

intézményként működik. A feladatok ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat 

költségvetéséből biztosítják, ennek felhasználását a képviselőtestület felügyeli.  

A saját bevételek (belépődíjas rendezvények, terembér stb.) mellett, a jelentős mértékű 

önkormányzati hozzájárulás biztosította az intézmény zavartalan működését. Saját bevételként  

3 140 ezer Ft realizálódott a tervezett 3 620 ezer Ft-tal szemben. Ez az összeg terembérleti 

díjból, az intézmény által szervezett előadásokból, beiratkozási díjból és egyéb szolgáltatások 

bevételeiből (264 e), valamint a helytörténeti gyűjtemény jegybevételeiből (2 e Ft) tevődik 

össze. A bevétel csökkenéséhez hozzájárult, hogy a művelődési ház a fenntartóval egyeztetve 

nem adja ki termékbemutatókra a helyiségeit. Több negatív visszajelzés történt, hogy téves 
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információkkal a település lakóit, az időseket - megtévesztve, hogy orvosi eszközök - olyan 

termékek megvásárlására kényszerítették, melyek meghaladták az anyagi lehetőségeiket. 

A művelődési ház és könyvtár 2017. évi költségvetésének kiadási összege módosított 

előirányzat alapján 40 788 e Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk fel  

39 055 e Ft-ot: 

- személyi juttatásokra: 21 723 e Ft + 5 159 e Ft járulékok, 

- dologi és egyéb kiadásokra:11 663 e Ft, 

- beruházásokra: 1 509 e Ft. 

 

Intézményünk 2017-ben megfelelően gazdálkodott, a költségvetésbe betervezett feladatokból 

csak a nagytermi parketta csiszolása, valamint az előadóterem parketta cseréje maradt el 

időhiány miatt.  

 

2017-ben a Balassi Bálint Művelődési Ház az előirányzatok mellé 232 e Ft-ot (600 e önrésszel 

kiegészítve) nyert az érdekeltségnövelő pályázaton, mely összegből az előzetes terv alapján a 

következő eszközöket vásároltuk: 

- folytattuk az előző években megkezdett színházterem székeinek cseréjét, 

- a baba-mama klub apróságainak különféle párnákat, szőnyeget (párnatartó szekrény) 

biztosítottunk, melyekkel megnöveltük a komfortérzetet – (könyvtárban) 

- a helyi és városi rendezvényeket a művelődési ház technikusa és technikai eszközei 

hangosítják. Ezek védelmére, az időjárási viszontagságok kezelése 2x2 m-es sátrat 

biztosíthatunk, 

- az udvari térkőre – melyben sakktábla került kialakításra - nagyméretű sakk készlettel a 

nyári táborozóknak (5 turnus) és a sakk-klub tagjainak adhatunk plusz lehetőséget a 

játékra. 

 

A 2017-es évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat a kis értékű eszközöket, 

melyek a napi munkavégzéshez, illetve a rendezvények lebonyolításához szükségesek. Két 

kolléganő – hatékonyabb munkavégzés érdekében - új laptopot kapott. 

 

Képfelfüggesztő rendszert alakítottunk ki a könyvtárban, így a kiállítások helyszíne – 

kapcsolódva az előadásokhoz – nem kötődik helyileg a művelődési ház galéria terméhez. Az 

elavult televíziót lecseréltük egy modern, többfunkciós tv-készülékre. Új mobil hangfallal 

egészítettük ki a már meglévő hangosítási-vetítési technikai eszközeinket.  

A művelődési házban az év folyamán a következő változások történtek: 

- felújításra került az első félévben a stúdió melletti térkő, 

- a viharkárok miatt ismételten tönkrement hátsó udvari terasz, illetve a bejáró feletti tetőt 

lecseréltük, melynek összegét részben a biztosítási összeg fedezte, 
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- hangtechnikai eszközeinket folyamatos újítjuk – dobmikrofon szett, URH, ill. vezetékes 

mikrofon. 

Könyvtáros kolléganő ez évben 245 kötettel – 485 e Ft – bővítette az állományt. 

 

Aranykapu Óvoda 2017. évi gazdálkodása 

 

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 2017. évi költségvetése biztosította az intézmény 

biztonságos működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.  

Lehetővé tette az óvodapedagógusok szakmai fejlődését továbbképzéseken való részvétel 

finanszírozása által. Kiemelném a „Szülők-nevelők egymásközt” előadássorozat sikerességét, 

mely elősegítette az óvoda és a család hatékony együttműködését.  

A felújítások, korszerűsítések közül jelentős előrelépés volt a központi óvoda játszóudvarának 

teljes felújítása, mely által biztonságos EU szabványnak megfelelő udvari játékok biztosítják 

az óvodások mozgásfejlődését. A működéshez szükséges elhasználódott eszközöket- 

ágyneműhuzat, törölközők, szőnyegek, konyhai eszközök, informatikai eszközök, 

játékeszközök- folyamatosan pótoltuk. A művészeti program megvalósításához szükséges 

speciális eszközök – CD lejátszó, laptop, fényképezőgép, projektfal - beszerzését és fenntartását 

is biztosította a költségvetés. 

 Intézményünk integráltan nevelt sajátos igényű gyermekeinknek biztosítottuk a 

gyógypedagógiai és szomatopedagógiai fejlesztéseket, valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel   küzdő gyermekek   fejlesztőpedagógia megsegítését megbízással 

alkalmazott szakemberek által. 

 Az intézmény költségvetése 2017-ben is magas szinten biztosította az Alapító Okirat által 

meghatározott feladatokat. 

Kék Bagoly Bölcsőde 2017. évi gazdálkodása 

 

Intézményünk 39 férőhelyes, működési engedélyünk szabja meg a férőhelyek számát. Három 

csoportban 6 kisgyermeknevelő látja el szakmai feladatait. A beszoktatás folyamatos.  

Főzőkonyhánkon két szakács látja el csak a bölcsődei gyermekek élelmezését. Egy bölcsődei 

dajkánk van. 

Bölcsődénk gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látja el feladatát megbízási 

jogviszonyban.  

A 2017. év a bölcsődében az előző évekhez hasonlóan telt, az élelmezés, gyermekek ellátása 

folyamatosan, az évek alatt bevált rendszer szerint zajlott pénzügyileg, szakmailag egyaránt.  
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Több személyi változás történt az év folyamán, nyugdíjazása miatt új alkalmazottak jöttek a 

helyükre. 

A bölcsőde tetőszerkezete is megújult. Az udvarra új játékok a szobákba új szőnyegeke 

kerültek.  

E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el jelen előterjesztéshez mellékelt 

rendeletet. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fentieket megtárgyalni és a rendeletet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2018. április 3. 

 

 

      Lőrincz György s.k.   

  polgármester                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


