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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült 2019. január 16. napján (szerdán) 8 órakor a jánossomorjai Városháza hivatalos 

helyiségében megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről.  

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

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

jelen van, (Molnár Gábor, Nemes Csaba és Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna jelezték, 

hogy nem tudnak részt venni a képviselő-testületi ülésen, 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 1/2018. (I.16.) Kt. 

Határozata  

 Jánossomorja Város Önkormányzata a következő napirendet fogadta el: 

1./ Jánossomorja városmarketing stratégiájának elfogadása 

2./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás – „támogatási célú hozzájárulás” emelés 

3./ Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  

(2019-2023) elfogadása 

4./ Jánossomorja Város Önkormányzata és a Jánossomorjai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1./ Napirendi pont 

Jánossomorja városmarketing stratégiájának elfogadása (3. sz. melléklet) 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a város gazdasági ciklustervének céljai között szerepel 

Jánossomorja városmarketing stratégiájának elkészítése. Ennek fontos eleme a város 

logójának és szlogenjének elkészítése, később erre tudna épülni a város arculati 

kézikönyvének kidolgozása is. Ezek kialakításában segítséget nyújtott számunkra egy 

szakértői csoport. A képviselő-testületnek most a stratégia mellett a logó és a szlogen 

elfogadásáról kell dönteni. Amennyiben ezek elfogadásra kerülnek, elkezdődhet az arculati 
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kézikönyv kidolgozása.  A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Luka Jánost, a bizottság elnökét, ismertesse a 

bizottság javaslatát.  

 

Luka János: A napirendi pontot megtárgyalta a Bizottság, a stratégiai koncepciót elfogadásra 

javasolja, viszont a logóra és a város szlogenre vonatkozóan módosítást szeretne javasolni. A 

logó módosítását részben a képi megjelenítés miatt kérné a Bizottság, továbbá a megfelelő 

logó kiválasztása után, hozzáillő szlogen választását javasolja.  

Lőrincz György: Megállapította, hogy más javaslat nem érkezett, így a Bizottság javaslatát 

tette fel szavazásra.   

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (I. 16.)  Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Jánossomorja városmarketing stratégiáját (logó és szlogen nélkül) elfogadja. 

 

2. A logó és a szlogen tekintetében további alternatívák beszerzése szükséges, 

ezért felkéri a polgármestert, hogy terjesszen a képviselő-testület elé logó-és 

szlogen javaslatokat/tervezeteket.  

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2019. április 24. 

 

2./ Napirendi pont 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás – „támogatási célú hozzájárulás” emelés (4. 

sz. melléklet) 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás a támogatási célú 

hozzájárulás emelését kéri. A 2018. év végi döntés során 580 Ft/lakosságszám támogatási 

célú hozzájárulás mértékét határozta meg. Jelenleg további 643 Ft/lakosságszám összeggel 

szeretné emelni a támogatást. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság 

javaslatát. 

Luka János: Ismertette, hogy az előzetes számítások szerint garantált béremelésre kerül sor a 

Társulásnál. Ennek hatására több mint 50 millió forint költségnövekedést mutattak ki, amit a 

27 település lakosságszáma alapján, további 643 Ft/lakosságszám emeléssel lehetne 

korrigálni. A költségkülönbség az eddigiekhez képest jelentős. Ezért a Bizottság szeretné 

tanulmányozni a Társulás 2019-es évi költségvetését. Továbbá a bizottság kérése, hogy 



3 

 

hosszútávra (minimum 3 évre) vetítsék előre, az egy főre jutó hozzájárulást mértékét. 

Továbbá a bizottság javaslata, hogy meg kellene vizsgálni, hogy amennyiben helyben 

végezzük el a Kistérségi Társulás szolgáltatásait - figyelemmel a várható befizetések 

összegére - hogyan alakul a kettő mértéke. Jelenleg elfogadja a Bizottság a támogatás 

mértékét, de a későbbiekben mindenképpen szeretné kérni a javaslatainak szem előtt tartását, 

illetve megtárgyalását.  

Lőrincz György: Megállapította, hogy más javaslat nem érkezett, így szavazásra tette fel az 

előterjesztésben foglaltakat.  

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I.16.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 643 

Ft/lakosságszám/év összeggel megemelt támogatási célú hozzájárulás mértékével, 

azzal, hogy amennyiben az intézmények 2018. évi elemi költségvetésében 

megállapított, a Társulás tagjai által kifinanszírozott működési hiány az évközi 

pótelőirányzatok révén 50.181.649 Ft alá csökken, úgy lakosságszám alapján év 

közben, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalás során, annak keretében, a 

pótlólagosan befizetett tagdíjak elszámolásra, rendezésre kerülnek. 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét értesítse.  

 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: 2019. február 12. 

 

3./ Napirendi pont 

Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  

(2019-2023) elfogadása (5. sz. melléklet) 

Lőrincz György: A Helyi Esélyegyenlőségi Program a törvény értelmében 5 évre szól, 

amelyet 2 évente felül kell vizsgálni. Az előző HEP 2013-2018. időszakra szólt, így 2019-

2023-ig egy újabb Helyi Esélyegyenlőségi Programot kell készíteni. A HEP azért is 

különösen fontos, mivel 2013. július 1-jétől csak abban az esetben részesülhetnek az 

Önkormányzatok uniós, illetve állami támogatásban, ha van érvényes Esélyegyenlőségi 

Programjuk. Az új HEP elkészült a 2019-2023-as időszakra. A napirendi pontot megtárgyalta 

a Szociális-és Egészségügyi Bizottság, felkérte Winkler Lászlót, a bizottság elnökét, 

ismertesse a bizottság javaslatát.  
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Winkler László: A Helyi Esélyegyenlőségi Program alapvetően az előző programra épül, az 

adatok aktuálisak, az információk részletesek. A Bizottság a napirendi pontot elfogadásra 

javasolja.  

 

Luka János: A kitűzött intézkedési tervek anyagi vonzata után érdeklődött, illetve szerette 

volna megtudni, hogy a megváltozott munkaképességűek, mennyire tudnak elhelyezkedni a 

településen a különböző gyárakban. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a program elkészítése során nem kell meghatározni azt, 

hogy az intézkedési terveknek milyen költségvonzatai vannak. A megváltozott 

munkaképességűek tekintetében becsült adatok vannak, az elhelyezkedés tekintetében nem áll 

adat rendelkezésre. 

  

Lőrincz György: Más javaslat nem érkezett, így szavazásra tette fel az előterjesztésben 

foglaltakat.  

 

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

 Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (I.16.) Kt. 

 határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (2019-2023) az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Felelős: Lőrincz György polgármester  

 

Határidő: azonnal  

 

4./ Napirendi pont 

Jánossomorja Város Önkormányzata és a Jánossomorjai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata (6. sz. 

melléklet)  

 

Lőrincz György: Az együttműködést, minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A 

megállapodás tartalmilag megegyezik az előző évivel, csupán aktualizálva lett a 

megállapodás. A napirendi pontot egyik bizottság sem tárgyalta, így lehetőséget biztosított a 

képviselő-testületi tagoknak, a vélemények kifejtéséhez.  

Hozzászólás nem érkezett, így az előterjesztésben foglaltakat tette fel szavazásra.  

 

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

 Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (I. 16.) 

 határozata 
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1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Jánossomorja Város Önkormányzata és a 

Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodást. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

  

 Határidő:  2019. január 31. 

 

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

befejezte.  

 

K. m. f. 

 

 

 Lőrincz György       Dr. Péntek Tímea        

   polgármester                     jegyző 

 


