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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Korábban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése tartalmazta, 

hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni 

köteles a képviselő-testületet szeptember 15-ig. 2015. január 1-jétől hatálytalan ez a rendelkezés, 

nem kötelező a gazdálkodás első félévi helyzetéről tájékoztatni a T. Képviselő-testületet, de az 

átlátható gazdálkodás érdekében úgy döntöttünk, hogy a T. Képviselő-testület számára az előző 

évekhez hasonlóan készítünk féléves beszámolót. 

 

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

 

Az Önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása 

megfelelőnek ítélhető.  

Köztisztviselők besorolásánál a képviselő-testület által megállapított 58.000,-Ft-os illetményalapot 

alkalmaztuk.  

2013. március 1-jétől létrejött a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, mely Jánossomorja, 

Újrónafő és Várbalog tekintetében látja el a feladatokat. 

 

A Mosonmagyaróvár Térségi Társuláson belül látjuk el a család-és gyermekjóléti szolgálat, házi-

segítségnyújtás, szociális étkeztetés és az idősek klubja működtetésének feladatait. 

 

Az önkormányzat tagja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak, továbbá a Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak.  

 

A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan külső szakértő 

(vállalkozás) bevonásával látja el. 

 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás látja el Jánossomorja és Újrónafő 

önkormányzat területén lévő 4 óvoda fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Döntéshozó szerve a 

Társulási Tanács, mely az intézmények irányítását végzi. 

 

Az intézményeink működtetése során önkormányzatunk esetében változatlanul igaz, hogy a 

működtetéshez központilag biztosított normatíva nem elegendő a kötelező feladatok ellátására. 

2018. évben a működési célra kapott állami támogatások eredeti előirányzata 197.061.-eFt, mely az 

önkormányzat működési kiadásainak a 33,7%-át fedezi körülbelül. 

 

Bevételek alakulása: 

  

Költségvetési bevételeink összesen 72%-ban teljesültek. Ebből az önkormányzat működési 

bevételei az éves tervhez képest 41.6%-ban, az állami támogatások 53%-ban, a közhatalmi 

bevételek 51.7 %-ban teljesültek, melyből a helyi adók alakulását az alábbi táblázat mutatja be:  
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Helyi adóbevételek alakulása: 

 Eredeti előirányzat Teljesítés százalék 

Iparűzési adó: 600000 309420 52% 

Építmény adó: 124140 62564 50% 

Gépjármű adó: 22000 11730 53% 

Talajterhelési díj: 1100 270 24% 

Magánsz.komm.adója: 6500 5797 89% 

 

  

A működési célú támogatások EU-tól (2.6. sor) a 2017. évben megvalósult „56-os pályázat” 

támogatásának összegét tartalmazza. A pályázat elszámolása megtörtént, de a támogatás még nem 

érkezett meg. 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron az Interreges pályázat előlegét 

terveztük be, mely még az I. félévben nem érkezett meg. 

 

Ingatlan értékesítéséből 284 eFt bevételünk származott, a lakótelkek értékesítése folyamatban van, a 

II. félévben történnek meg az adásvételi szerződések megkötése. 

 

A 2017. évi maradvány igénybevétele megtörtént, így a módosított előirányzat összege 

megemelkedett 23.532.-eFt-tal. 

 

A működési és fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak a kiadásokkal. Működési kiadást nem 

kellett fejlesztési bevételből finanszírozni. 

 

Kiadások alakulása: 

 

Költségvetési kiadásaink teljesülése a módosított előirányzathoz képest jóval elmarad (23%), mivel 

a felhalmozási kiadások előirányzatai jórésze csak a második félévben fog megvalósulni., melyet a  

8. sz. melléklet mutat be. A működési kiadások 42%-ban teljesültek a takarékos és fegyelmezett 

gazdálkodásnak köszönthetően. 

 

Az átadott pénzeszközök időarányosan teljesület, a civil szervezetek a támogatásaikat a támogatási 

szerződésben meghatározott ütemekben megkapták.  

 

 Az ellátottak pénzbeni juttatásai az önkormányzat által nyújtott ellátásokat tartalmazza. 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre a Római Katolikus 

Egyházközségnek adtuk át a „Jánosi Temető” kápolnájának felújítására. 

 

Beruházási kiadások első féléves teljesülést a 8. sz. melléklet tartalmazza, mely az eredeti 

előirányzathoz képest 11%-ban teljesültek, mivel az I. félévben az előkészítő munkálatok zajlottak.  

 

A támogatásértékű működési kiadások tartalmazzák az átadott pénzeszközeinket. (9.sz. melléklet) 
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Pénzkészlet alakulása: 

 

2018. június 30-án az önkormányzat költségvetési bankszámlájának egyenlege 156 millió Ft, az 

adós számlákon összesen 380 millió Ft található. Az intézmények számláin 19 millió Ft van. 

 

TOP-os pályázatokhoz a MÁK-nál kellett az önkormányzatnak számlát nyitni, melyen 496,7 millió 

Ft található. 

 

Részesedések alakulása: 

 

Részesedéssel a Magyar Cukornál, a Pannon-Víz Zrt-nél és a Hanság Biogáz Kft-nél rendelkezik az 

önkormányzat.  

A Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt-nél letétbe vannak helyezve a törzsrészvényeink. 

 

Részesedésekkel kapcsolatos vagyonvesztés nem történt. 

 

Intézmények gazdálkodásának alakulása: 

 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Ellátó Szervezet (VÜMESZ): 

 

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

üzemeltetési, a műhely üzemeltetési és a konyha 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. 

Az első félév során kiemelt feladat volt az önkormányzat TOP-os és INTERREG-es pályázatainak 

előkészítésével kapcsolatos feladatok irányítása, összefogása, a kerékpárút esetében az 

engedélyeztetési eljárás lefolytatása, illetve a közbeszerzés köteles beruházásoknál a közbeszerzési 

szakértővel a közbeszerzési dokumentáció összeállítása. Hasonlóan kiemelten kezeltük a Móricz Zs. 

utca mögötti lakóterület kialakításnak előkészítésével, illetve megvalósításával kapcsolatos 

feladatokat is. 

Ezek mellett előkészítettünk és lebonyolítottunk több beszerzési eljárást is: Kék Bagoly Bölcsőde 

napelemes rendszer megvalósítása, útfelújítási munkák előkészítése, Somorjai Óvoda ablakcsere, 

valamint homlokzati hőszigetelési munkáinak előkészítése, Sós Antal Közösségi Ház homlokzat 

felújításának előkészítése. 

 

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

feladatokra, – melynek minőségét külső szakmai támogatással is igyekeztünk javítani – illetve az 

utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú utak kátyúzására, a kavicsos és a külterületi utak 

fenntartására, gréderezésére, valamint a vízelvezetési problémák kezelésére. Jelentős lekötöttséget 

jelent az Erdősor utcai telephelyre behordott óriási mennyiségű bokor és ágnyesedék feldolgozása, 

kezelése. Azt is meg kell említenünk, hogy a rendelkezésre álló kapacitásainkkal nem minden 

esetben tudjuk valamennyi feladatot a lakosság, illetve saját elvárásaink szerint teljesíteni. Ilyen volt 

például az, hogy a csapadékos nyár eleji időjárás miatt a zöldfelületeken olyan mértékű volt a 

vegetáció, hogy a nyírásával még körbe sem értünk, de már újra kellett volna kezdeni az elejéről. 

A tevékenység jellegéből adódóan a kiadások nagyobbik része a második félévben fog jelentkezni. 
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Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal: 

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH) I. féléves munkája 

kiegyensúlyozottnak tekinthető, a bevételek és a kiadások is 44 %-ban teljesültek.  

2017. január elsejétől belső munkaszervezeti átszervezéssel a kirendeltségen a kirendeltségvezető 

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. 

 

Az önkormányzat költségvetési szerveivel kötött munkamegosztási megállapodások értelmében a 

KÖH látja el valamennyi költségvetési szerv, továbbá a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás gazdálkodásával összefüggő 

feladatokat. 

Bár a 2018. évi költségvetésbe egy fő műszaki ügyintéző bérét és járulékát is beterveztük, sajnos az 

álláshirdetésre megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállaló nem jelentkezett. A 2. félévben 

ismét hirdetjük az állást. 

 

A 2018. évben továbbra is – a 2017. évi átszervezésnek köszönhetően - a feladatok ellátása 

zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen.  

 

A három település között a KÖH költségeinek/bevételeinek elszámolás tekintetében továbbra sem 

született egyezség, a peres eljárás jelenleg is folyamatban van, elsőfokú ítélet még nem született. A 

bíróság könyvszakértő kirendelését kérte a szakértelem hiányára tekintettel illetve a pontos 

összeg/összegek megállapítása érdekében. 

 

Kék Bagoly Bölcsőde: 

 

Intézményünk 39 férőhelyes. Három csoportban 6 kisgyermeknevelő látja el szakmai feladatait. Az 

első félévben szinte mindig teljes létszámmal működtünk. A kisgyermeknevelők magas szabadsága 

számai miatt gyakran kell egymás helyettesítését megoldani.  

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 2018. év első felében a bölcsődében az előző évekhez hasonlóan telt, az élelmezés, gyermekek 

ellátása folyamatosan, az évek alatt bevált rendszer szerint zajlott pénzügyileg, szakmailag 

egyaránt. Az étkezésben igyekszünk a változatosabb étrendre törekedni. Ezért több az eddigi 

megszokottól eltérő menüt is bevezettünk.  

Két kollégánk volt hosszabb ideig táppénzen, őket nyugdíjas kollégákkal helyettesítettünk erre az 

időre.  

A költségvetésbe tervezett szekrény és nyomtató vásárlása még nem valósult meg ezek átkerülnek a 

második félévre, még keressük a megfelelő lehetőségeket.  
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A főzőkonyhánk HACCP ellenőrzésére egy hivatalos cég felkészítő tanfolyamot tartott, ezen 

szakácsaink az iskola konyhán részt vettek, majd a konyhánk működését is átnézték. 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár: 

 

Az intézmény a város kulturális életének meghatározó szervezője. Olyan kultúrát kíván közvetíteni, 

amely különleges és egyedi, amely hiánypótló, ellenben a közelben lévő nagyobb városok 

kínálataival nem konkuráló. Az intézmény mindamellett, hogy egy kulturális „szolgáltató” központ, 

ezen feladatain felül hivatott a városban élő és működő civil szervezeteket támogatni, a kulturális 

hagyományokat, eredményeket megőrizni. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár a 

szabadidő eltöltésének többfunkciós tere, amely egyszerre valósítja meg a közművelődés közösségi 

és a szórakoztatás közönségi terét.  

Rendezvényeinket igyekszünk alacsony költségvetéssel megrendezni. 

A 2018-as költségvetés lehetőséget biztosított az intézmény számára, hogy a könyvtári munkát egy 

4 órás munkaerő segítse. 2018. március 1-től 1 fő művelődésszervezőt alkalmazzuk e feladatra.   

2018-as évben a működési kiadások mellett realizálódott az elmúlt években már betervezett, de nem 

megvalósult két nagyobb felújításunk. Az előadó teremben felszedtük a több, mint 50 éve lerakott, s 

a mai igényeknek már nem megfelelő parkettát, s helyébe LVT padló tettünk. A nagytermi burkolat 

csiszolás után 4 rétegű lakk fedést kapott, mely reményeink szerint a hatalmas igénybevételnek 

jobban ellenáll. A hatékonyabb hangosítási-vetítési technikai eszközeink, valamint a 60 db szék 

vásárlását az év második felére terveztük.  Könyvtáros kolléganő kimutatása szerint: 2018 1. 

félévében összesen 287 dokumentumot szereznünk be 660.000 Ft értékben, melyből 133-at 

(320.000Ft értékben) olvasói és kiadói ajándékként kaptunk. Ebben a félévben selejtezés nem 

történt. Folyóirat beszerzésre idén 24.000Ft-ot költött a könyvtár, de az éves előfizetések 

decemberben esedékesek. 

Az első félév során 261 olvasó iratkozott be, így a bevétel (beiratkozási díj, kártérítés, 

internethasználat, irodai szolgáltatások és tábori részvételi díj) 350.000 Ft volt.  

A művelődési ház bevétele vásárok, sporttevékenységek, valamint rendezvények terembérleti 

illetve jegybevételéből tevődik össze. 2018. 1. félévében közel 1 Millió Ft folyt be. 

A helytörténeti gyűjteményünk jegybevétel elenyésző, mert általában a kiállításokat szervezett 

iskolai és óvodai csoportok látogatják, akiknek a belépés ingyenes. A város lakossága kihasználja a 

megnyitók ingyenességét. 

 

Aranykapu Óvoda Jánossomorja: 

 

Az első félévben felülvizsgáltattuk és módosítottuk az intézmény mind a négy feladatellátási helyén 

a tálalókonyhák HACCP kézikönyvét, a technikai dolgozók higiéniai oktatáson vettek részt.  

 

A személyi feltételek biztosítása komoly feladatot jelentett, mert két óvodapedagógus tartós 

távollétének idejére -jelentkező hiányában - nem tudtunk helyettesítő óvodapedagógust alkalmazni. 

Az óvoda működéséhez szükséges tárgyi feltételek teljes mértékben biztosítottak voltak. 

A nyári zárva tartás idejére tervezett beruházások, felújítások előkészületei megtörténtek. 

Költségvetés felhasználása a félévnek megfelelően alakult. 
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Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (IX.12.) Kt. határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2018. augusztus 7. 

                                                            

    Lőrincz György s.k. 

                                                                                                 polgármester 


