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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.  

E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el jelen előterjesztéshez mellékelt 

rendeletet.  

 

 

 

 

 

Jánossomorja, 2019. március 30. 

 

 

      Lőrincz György s.k.   

  polgármester                                                                             
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I. Előzmények 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését Jánossomorja Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2018. (II.14.) Önkormányzati rendeletével állapította 

meg. 

 

A 2018. évi költségvetési év során két alkalommal történt előirányzat módosítás. A 

költségvetési rendeletet a 6/2018 (V.10), valamint a 7/2018 (IX.26.) számú rendeltek 

módosították. 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. 
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4. Várható egészségi következmények 

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 

 /2019. (IV. .) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2018.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.) Kormány rendeletben foglaltak szerint a 2018. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a költségvetés egységes pénzalapjának  

2.353.888.- eFt bevétellel és 1.599.521.- eFt kiadással az 1. számú mellékletben foglaltak 

szerint jóváhagyja.  

 

2. § 

(1) A költségvetés végrehajtásának 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit és 

kiadásait önálló költségvetési szervenként elkülönülten az 1.a (Önkormányzat), 1.b 
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(VÜMESZ), 1.c (KÖH), 1.d  (Balassi Bálint Művelődési Ház) 1.e. (Kék Bagoly Bölcsőde) 

melléklet szerint állapítja meg. 

3. § 

 

Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit a 

2. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 

 

4.  § 

 

 

(1) Az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 442.633.-eFt összegben, valamint annak 

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

 

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 95.721.- eFt összegben, valamint annak 

célonkénti részletezését a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

 

5. § 

 

Az Önkormányzat  2018. 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.  

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. 
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12. § 

 

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

a 11. számú melléklet mutatja be. 

 

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: 2019.   

 

 

 

 

 

 

                                          Dr. Péntek Tímea 

                                                  jegyző  
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Indoklás 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …../2019. (…….) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 2018. évi 

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 2018. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletével 

fogadta el, amelynek az adott év utolsó előirányzat-módosítása az éves költségvetés 
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végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztését megelőzően a Képviselő-testület elé került. A 

2018. évi költségvetési év során két alkalommal is előirányzat módosítások, illetve előirányzat 

átcsoportosítások történtek. A költségvetési rendeletet a 6/2018 (V.10), valamint a 7/2018 

(IX.26.) számú rendeltek módosították. 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 2018. évi gazdálkodása: 

Bevételek alakulása: 

A költségvetés elfogadásakor globálisan 2.129.083.e Ft költségvetési bevétellel számoltunk. 

2018. december 31-ig 2.353.255.-e Ft költségvetési bevétel teljesült, melynek legfőbb oka, 

hogy helyi adó bevételünk 109 millió forinttal túl teljesült, az Interreg pályázathoz 66 millió Ft 

visszatérítendő megelőlegezést folyósítottak ki a 2018. évben megvalósuló felhalmozási 

kiadásokhoz, továbbá az előző évi maradványt igénybe vettük.  

Önkormányzatok működési támogatásai között 8.253.-eFt-ot kaptunk központosított 

előirányzatként (bérkompenzáció és téli rezsicsökkentés támogatása), a kiegészítő támogatás a 

2017. évi normatíva elszámolás járó támogatását tartalmazza (7.263.-eFt). A feladatalapú 

támogatások előirányzatai a jogszabályi előírásokon alapuló kiegészítő támogatásokat 

tartalmazzák (bölcsődei kiegészítő támogatás, kulturális illetménypótlék). Helyi 

önkormányzatok működési támogatásai a 2017. december havi bérkompenzációt tartalmazza. 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32.566.-eFt, mely a következő tételekből 

áll össze: mobilitas hét:367.-eFt, Erzsébet utalványok:1.087.-eFt, Tb-től átvett p.e.: 20.832.-

eFt, közmunka program tám: 1.396.-eFt, önkormányzattól óvodára: 8.887.-eFt. 

Az önkormányzat működési bevételei között a továbbszámlázott szolgáltatások értéke jóval 

elmarad az eredeti előirányzattól, mivel az önkormányzat ingatlant vásárolt meg a lakótelkek 

kialakításhoz kapcsolódóan és így nem keletkezett továbbszámlázott szolgáltatás. 

A lakótelkek értékesítéséből 18.755.-eFt bevételünk származott, mely a felhalmozási bevételek 

között szerepel. 

Működési célú átvett pénzeszközként 5.798.-eFt-ot kaptunk az EU-tól, mely a 2017. évi EU 

Hope pályázat támogatása. 
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A finanszírozási bevételek tartalmazzák az előző évi pénzmaradvány igénybevételét. 

Állami támogatások alakulása, normatíva elszámolása a 2018. évben: 

Az önkormányzat a beszámoló keretében számol el a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami 

támogatásokkal. A 2018. évi költségvetési törvény alapján május 15-én és október 15-én 

lehetett a normatíva igénylést módosítani. Jánossomorja Város Önkormányzatának december 

31-ig 198.266.026.-Ft feladatmutató alapú állami támogatás került kiutalásra, mely az alábbi 

jogcímekből tevődik össze: 

- települési önkormányzatok működési támogatása:  0.-Ft 

- köznevelési feladatok támogatása (óvodai nevelés): 142.463.084.- Ft 

- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde):   14.067.100.-Ft 

- gyermekétkeztetés támogatása:    41.624.122.-Ft 

- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:        111.720.-Ft 

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg 2.047.424.-

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 2018. 4 hó adatában emelkedett, mely a 2018. év októberi 

statisztikai létszám és a 2018. október 1. és december 31. között 3. életévüket betöltött (és 

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

növekedéséből adódott. (+738.134.-Ft) 

Gyermekétkeztetés elszámolásánál csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után 

igényelhető normatíva. 2018. évi normatíva igényléskor 479 főre becsültük az étkeztetésben 

résztvevő gyermekek számát. A tényleges éves átlag az év végi elszámoláskor 516 fő volt. 

(+1.311.000.-Ft) 

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére az év végi elszámoláskor ténylegesen 392 adaggal 

számolhattunk, azonban a tervezéskor 454 adaggal számoltunk. Ezért 1.710.-Ft állami 

támogatást vissza kell fizetnünk ezen a jogcímen. 

 

Az önkormányzat 2018. évi maradványának alakulása: 
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Az önkormányzat 745.083-e Ft alaptevékenység  maradvánnyal zárta a 2018. évet, melyet a 3. 

számú melléklet mutatja be. Ez az összeg tartalmazza a 2018. évről áthúzódó 

kötelezettségeinket (312.769.-eFt): 

- TOP iskola energetikai korszerűsítése:    205.329.- 

- Interreg megelőlegezés visszafizetése:   66.760.- 

- TOP kerékpárút:      7.000.- 

- téli rezsicsökkentés:      7.420.- 

- ASP pályázat:        2.573.- 

- állami támogatás megelőlegezés:    4.687.- 

- fordított áfa megfizetési kötelezettség:   19.000.-  

    

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. Mivel 1 dolgozónk munkahelyet váltott és senki sem pályázott a helyére, ezért az Ő 

feladatát külső vállalkozóval oldottuk meg. A dologi kiadások előirányzata meghaladja az 

eredeti előirányzatot, mert a beruházások fizetendő fordított áfáját is tartalmazza. A fizetendő 

áfát leszámítva (64.5 millió Ft) a dologi kiadások a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 

84%-ban teljesültek. 

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

be. 

 

Beruházási és felújítási feladatok 

 

Az önkormányzat 2018. 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). 
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Egyéb felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belülre (34.440.-eFt) a Győri 

Tankerületnek átadott támogatást (Klafszky tagiskolára 22.200.-eFt), valamint a TOP bölcsőde 

támogatás visszautalását (12.240.-eFt) tartalmazza. 

Egyéb felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson kívülre (10.620.-eFt) a Római 

Katolikus Egyház (3.000.-eFt) és az Aqua Kft-nek átadott (7.620.-eFt) pénzeszközöket 

tartalmazza.  

 

A betervezett feladatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

Interreg pályázat, Szent István utcai park átépítése: 

A szlovákiai Nagyfödémes Község Önkormányzata Jánossomorja Város Önkormányzatával 

együttműködésben támogatást nyert a "Use of the fragments of nature in the former industrial-

used areas and in the rural areas", azaz a „Vidéki, korábbi ipari területrészek használatba vétele 

természetes élőhelyként” című, INTERREG V-A SKHU/1601/1.1/227 azonosító számú 

406.783 € összegű projektjének megvalósítására. A Magyarországon megvalósuló 

projektrészben Jánossomorján, a Szent István utcában található játszó- és pihenőpark 

revitalizációjára kerül sor. A Jánossomorjára eső projektrész elszámolható összköltsége 

252.303 €. A 85 %-os Európai uniós támogatást Magyarország Kormánya további 10 % hazai 

társfinanszírozással egészítette ki, így az önkormányzatra jutó saját forrás 5 %. 

A megvalósításra kerülő konkrét fejlesztés célja a meglévő zöldfelület átalakítása, funkció 

bővítés, a játszótér teljes felújítása, fitneszpark, futópálya kialakítása, a tűzoltókocsi 

környezetének rendezése, a burkolt felületek újjáépítése.  

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés során a legkedvezőbb ajánlat közel 5 millió Ft-al 

meghaladta a támogatott összeget, melyet a játszótér felújítási keretösszegből tudtuk kipótolni. 

 

Bölcsőde energetikai fejlesztése: 

Az elnyert TOP pályázatot az Önkormányzat visszamondta, mivel a bölcsődét bővíteni kívánja. 

A napelemes rendszer kiépítésre került, illetve egy csoportszoba parkettázására került sor. 

 

Kerékpárút építése: 

A legnagyobb volumenű beruházás, amely a 86. számú főút, valamint a város gerincét jelentő 

8507. számú közút mellett a teljes belterületi nyomvonalon biztosítja a biztonságos kerékpáros 

közlekedés feltételeit. A kivitelezés a „Belterületi kerékpárút építés Jánossomorján” tárgyú 

TOP-3.1.1.-15-GM1-2016-00015. azonosító számú, 348 millió Ft összegű  projekt keretén 

belül került megvalósításra. 
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2017. november 15-re elkészült az engedélyezési tervdokumentáció, majd december közepére 

a kiviteli tervdokumentáció. A tervek auditálását követően beszerzésre kerültek a szakhatósági 

hozzájárulások és 2018. április 17-én kiadásra került az építési engedély, ami május 22-én vált 

jogerőssé. Időközben kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr. A 

kivitelezésre vonatkozó elektronikus közbeszerzési eljárást május 28-án indítottuk meg. Az 

ajánlatok beérkezését követően lezajlott az értékelési eljárás és 2018. július 9-én az I. szakaszra, 

július 10-én pedig a II. szakaszra vonatkozóan aláírásra kerültek a kivitelezési szerződések. 

Azért kellett két szakaszra bontani a kivitelezést, mert a 8507. számú országos közút Szent 

István utcai –rossz állapotú 660 fm hosszú – szakaszát az önkormányzat erőfeszítéseinek 

eredményeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. újította fel. A két beruházást össze kellett 

hangolni, így ezt a kerékpárút létesítése szempontjából külön szakaszként szerepeltettük a 

közbeszerzési eljárásban. Az ideiglenes forgalomkorlátozási tervek jóváhagyását követően 

augusztus elején indult meg a kivitelezés. November végére a műszaki átadás átvételi eljárás 

lezárult. A burkolati jelek felfestését a tavasszal, megfelelő időjárási körülmények között a 

kivitelező ismételten elvégzi. A kivitelezési költségek összértéke 318.268.045 Ft. 

 

Körzeti Iskola energetikai fejlesztése: 

Az előkészítő munkák elhúzódása miatt – mivel a kivitelezést csak tanítási szünetben lehet 

végrehajtani – a beruházás 2019-ben kerül megvalósításra. 

 

Belterületi utak felújítása: 

2018-ban folytatódott az útfelújítási program megvalósítása. 

Az önkormányzat döntése alapján május elején ismételten pályázatot nyújtottunk be három utca 

megvalósítására, azonban ebben az évben nem nyertünk támogatást erre a feladatra. A 

költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére augusztusra megvalósult a Hársfa utca, Bem 

utca, Rózsa utca felújítása. Ezt követően előkészítettük és lebonyolítottuk a Kápolna utca 

zsákutcai, valamint a Malom utca zsákutcai szakaszának felújítását. A Hársfa utcában, a 

Kápolna utcában és a Malom utcában az útfelújításokat megelőzően sor került a régi 

vízvezetékek és bekötések cseréjére. 

 

Közparkok felújítása: 

Folytatva az előző évben megkezdett programot négy területrész komplex megújítására került 

sor az Óvári úton a Művelődési Házzal szemben, illetve az Idősek Klubja előtt.  
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A felújítás során a fák ültetése mellett jellemző az évelő és cserje kevert állományú használata, 

melynek során fontos szempont volt az alacsony fenntartási igényű, tágtűrésű, maximum 1m 

magasra 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: 

2017-ben a 86-os számú főút átkelési szakaszán két veszélyes csomópontra vonatkozóan 

(Rákóczi utca szerelvénybolt előtti szakasza, illetve a Bajcsy-Zsilinszky utca- Bartók Béla utcai 

csomópontja) elkészültek a tervek új gyalogátkelőhelyek létesítésére. A költségvetésben ebből 

az egyik megvalósítására volt lehetőség, így a Rákóczi utcában épült meg a gyalogátkelőhely a 

hozzá tartozó közvilágítással. A burkolati jelek újrafestésére és a közútkezelő által előírt kisebb 

hibák kijavítására tavasszal ad engedélyt az útkezelő. 

 

Építési telkek kialakítása: 

Korábban a Móricz Zsigmond utca mögötti, közel 5 hektáros területen lakóterület kialakításáról 

döntött az önkormányzat. A tárgyi évben a korábban megkötött megállapodások és szerződések 

alapján megkezdődtek és nagyrészt megvalósultak a közműépítési munkák.  

2017 év végén elkészültek a közterületeinek kialakítását meghatározó út és járdaépítési tervek. 

Ezek alapján – költségkímélés érdekében – jórészt saját munkával elvégeztük a 

durvatereprendezést. Az év elején lezajlott a víz- és szennyvízcsatorna hálózat engedélyezési 

eljárása, és április végére megvalósult a kivitelezés. A rendezési terv elfogadását követően 

elkészíttettük a telekalakítási vázrajz II. ütemét, és lefolytattuk az engedélyezési eljárást. Ezzel 

párhuzamosan készültek el a terület áramellátását biztosító elektromos, valamint közvilágítási 

hálózat tervei. A kivitelezési munkák augusztus végén kezdődtek és november végére 

fejeződtek be. A gyengeáramú hálózat (kábeltévé, telefon, internet) kialakítására a 

szolgáltatóval február közepén megkötöttük az együttműködési megállapodást azzal, hogy 

ebben a tárgyévben megtörténik a kivitelezés. A szűk tervezői kapacitás miatt a tervezés 

elhúzódott, így a megvalósítás áthúzódott erre az évre. A gázhálózat kiépítésére vonatkozó 

csatlakozási szerződés április végén került aláírásra a szolgáltatóval. A tervek elkészültek, 

azonban a szűkös kivitelezői kapacitásokra hivatkozva a szolgáltató szintén csak ez év elején 

tudta indítani a kivitelezést. 
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A Képviselő-testület június végi ülésén döntött az értékesítés feltételeiről, így júliustól 

megindulhatott a telkek értékesítése. Szeptemberben döntés született a közterületek 

elnevezéséről. 

 

Gyalogjárda felújítás: 

Folytattuk a járda-felújítási koncepció végrehajtását is, azonban a kerékpárút építés miatt 

módosításokra volt szükség, mivel a Bajcsy-Zsilinszky utcában a kerékpárúttal együtt a 

gyalogjárdát is át kellett építeni. 

Ennek köszönhetően egyes utcák kimaradtak a megvalósításból, viszont két helyszín újként 

került be, mint például a Vasút utca és a Manna élelmiszer áruház előtti szakasz. Így a 

következő utcákban újítottuk fel teljes egészében, vagy részben a járdát: 

 

-  Temető utca (T) 

-  Bajcsy-Zsilinszky utca (A) 

-  Vasút utca (T) 

-  Manna előtti járda (T) 

-  Csalogány utca(T) 

-  Iparos utca(B) 

-  Petőfi utca(B) 

-  Rákóczi utca(B) 

 

Összesen 665 fm térkő, 350 fm aszfalt és 350 fm beton járda épült 2018-ban. 

 

Sós Antal Közösségi Ház: 

2018-ban az épület utcai homlokzatának felújítására került sor. Faldiagnosztikai vizsgálatokat 

követően majdnem teljes körű vakolatleverésre került sor, majd egy korszerű vakolatrendszer 

került felhordásra a homlokzatra a díszítőelemek, vakolatprofilok javításával, kiegészítésével, 

helyreállításával. A helyreállítást megelőzően a repedéseket falvarrással kellett megerősíteni, 

melyek némi költségtöbbletet okoztak. 

 

Önkormányzati bérlakások felújítása: 

A tárgyi évben az előző évihez képest kisebb keretösszeg állt rendelkezésre ezen feladatok 

ellátására, így komplex homlokzat felújítást nem tudtunk elvégezni. A legjelentősebb kiadást a 
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Dózsa Gy. utca 16. szám alatti épület (Ámon ház) rendkívül leromlott utcai ablakainak 

műemlék jellegű, hőszigetelt nyílászárókra történő cseréje jelentette.  

A Szent István u. 49. szám alatti épület életveszélyessé vált, gazdaságosan nem volt felújítható, 

ezért lebontásra került. A bontást követően az ingatlan a volt iskola udvarával együtt rendezésre 

került. 

 

Közvilágítás építése: 

A Kereszt utca – Móricz Zs. utca közötti útszakaszon, valamint a Bercsényi utca végén készült 

közvilágítás.  

Először elkészíttettük a közvilágítási terveket, majd az engedélyezési eljárás lefolytatását 

követően a kivitelezést megvalósítottuk.  

 

Ingatlan vásárlás: 

A Móricz Zs. utca mögötti területen tulajdonrészt vásárolt az önkormányzat a 

magántulajdonosoktól, ezáltal több értékesíthető építési telke alakult ki. 

 

Orvosi rendelő felújítása: 

Az orvosokkal történt folyamatos egyeztetések alapján elkészültek a felújítás építészeti tervei 

és a tételes költségvetési kiírása. Az önkormányzat döntése alapján a megvalósításra egy 

ütemben ebben az évben lesz lehetőség. 

 

Konyha felújítása: 

A Klafszky Katalin Tagiskola tálalókonyhája nem felelt meg a mai kor követelményeinek. 

Teljes körű felújításra és a beépített eszközök cseréjére került sor, melynek keretében 

rozsdamentes bútorokat, melegen tartó tálalót, korszerű mosogatógépet, mosogatót építettünk 

be. 

 

VÜMESZ telephely kialakítás előkészítése: 

Mivel a jelenlegi telephelyek nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, ezért 

foglalkozunk egy új, korszerű telephely létrehozásával. Vázlattervet készíttettünk az Erdősor 

utcai területre a telephely kialakításának, illetve épületek elhelyezésének lehetőségeiről. A 

leendő csarnok épületek megvalósítására vonatkozóan előzetes ajánlatokat kértünk. Felmerült 

meglévő telephely megvásárlásának lehetősége is, mellyel kapcsolatosan tárgyalásokat 
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folytattunk az esetleges vásárlási lehetőségekről. Mindkét variáció jelentős önkormányzati 

forrásokat igényel, melyről még további egyeztetések szükségesek. 

 

Klafszky Tagiskola pince felújítása: 

A pince felújítására nem került sor, mivel a Győri Tankerület által végzett felújítási munkákhoz 

járult hozzá az önkormányzat összesen 22 millió Ft-al, felhasználva ezt az előirányzatot is. 

Ezzel lehetővé vált, hogy valamennyi épületrész szigetelése megtörténhessen, még egy 

tanterem megújulhasson, a csapadékvíz elvezetése az épülettől megtörténjen és az utcai 

homlokzat is teljes egészében felújításra kerüljön. 

 

VÜMESZ gépbeszerzés: 

A legnagyobb volumenű beszerzést egy nagy teljesítményű, használt erőgép (John Deere 6530 

120 LE traktor) jelentette, illetve vásároltunk egy korszerű kátyúk javítására használható 

eszközt. 

 

Aranykapu Óvoda felújítási munkái: 

A mosonszentjánosi óvodában a rossz állapotú főbejárati ajtó került kicserélésre egy nagy 

igénybevételre alkalmas nyílászáróra. A somorjai óvodában komplex homlokzatmegújításra 

került sor. A korábbi fa nyílászárókat korszerű, háromrétegű üvegezésű műanyag szerkezetre 

cseréltük és a homlokzat 10 cm vastagságú grafitos hőszigetelést kapott. 

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodása: 

 

A 2018. évben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) székhely 

településén személyi változások történt, egy fő jelentette be nyugdíjba vonulását, erre tekintettel 

egy fő igazgatási ügyintéző felvétele történt 2018-ban. A feladatok ellátásához a személyi és 

tárgyi feltételek adottak voltak.  

A KÖH 2018. évi gazdálkodása a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 

kiegyensúlyozottnak tekinthető. A működési kiadások 91 %-ban teljesültek. A személyi 

kiadások megtakarítása azért keletkezett, mert nem tudtuk betölteni a műszaki ügyintézői állást, 

és 1 fő ügyintéző tartós táppénzen volt. A székhely hivatalban nagyobb felújítás, beruházás nem 

történt. 

A 2017. évben összesen 2,5 fővel csökkent a KÖH létszáma. 2018-ban az előző évhez 

hasonlóan a feladatok újraszervezésével a feladatok ellátása zavartalan mind a székhelyen, 
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mind a kirendeltségen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól működik a belső átszervezést 

követően a KÖH. 

 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 2018. évi működése: 

 

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. Sajnos az eddigi közterület-felügyelő családi okok 

miatt november 30-ával elment, így december óta ez a feladatkör betöltetlen. Folyamatosan 

hirdetjük az állást, azonban eddig senki sem jelentkezett az állásra. 

A tárgyi évben kiemelt feladat volt az önkormányzat TOP-os és INTERREG-es pályázatainak 

előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok irányítása, összefogása, a kerékpárút 

esetében az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, illetve a közbeszerzés köteles beruházásoknál 

a közbeszerzési szakértővel együttműködve a közbeszerzés lebonyolítása, a szerződések 

megkötése, a kivitelezések lebonyolítása. Hasonlóan kiemelten kezeltük a Móricz Zsigmond 

utca mögötti lakóterület kialakításnak előkészítésével, illetve megvalósításával kapcsolatos 

feladatokat is. 

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

Bölcsőde napelemes rendszer, útfelújítási munkák, Somorjai Óvoda ablakcsere, valamint 

homlokzati hőszigetelési munkái, Sós Antal Közösségi Ház homlokzat felújítása.   

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. Folytattuk a belterületi kavicsos utcák murva burkolattal 

történő ellátását. Jelentős lekötöttséget jelentett az Erdősor utcai telephelyre behordott óriási 

mennyiségű bokor és ágnyesedék feldolgozása, kezelése. Azt is meg kell említenünk, hogy a 

csapadékos nyár eleji időjárás miatt olyan mértékű volt a vegetáció, hogy rendelkezésre álló 

kapacitásainkkal nem minden esetben tudtuk a zöldfelületek nyírását kellő időben elvégezni. 

 



18 
 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi gazdálkodása:  

 

 Anyagi feltételek alakulása 

 

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.  

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

önkormányzati hozzájárulás biztosította az intézmény zavartalan működését. Saját bevételként 

3 113 ezer Ft realizálódott a tervezett 3 120 ezer Ft-tal szemben. Ez az összeg terembérleti 

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

bevételeiből (450 e), valamint a helytörténeti gyűjtemény jegybevételeiből (2,5 e Ft) tevődik 

össze. Támogatásként a felügyeleti szervtől 39 922 e Ft kapott. 

A művelődési ház és könyvtár 2018. évi költségvetésének kiadási összege módosított 

előirányzat alapján 41 293 e Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk fel  

39 250 e Ft-ot: 

- személyi juttatásokra: 23 743 e Ft + 4 874 e Ft járulékok, 

- dologi és egyéb kiadásokra:11 640e Ft, 

- beruházásokra: 1 036 e Ft. 

 

Intézményünk 2018-ban - a pénzügyi osztállyal egyeztetve - megfelelően gazdálkodott, a 

költségvetésbe betervezett feladatokat hiánytalanul elvégeztük, és beszereztük.  

 

Tárgyi feltételek alakulása 

 

2018-ban a könyvtár az előirányzatok mellé 247 e Ft-ot nyert az érdekeltségnövelő pályázaton, 

mely összeget könyvbeszerzésre és a jogszabálynak megfelelően tárgyieszközök beszerzésére 

fordítottuk. 

A művelődési házban az év folyamán a következő változások történtek: 

- kicseréltük az előadótermünk parkettáját új LVT padlóburkolóra,  

- felújítottuk a nagytermi parkettát, 

- folytattuk az előző években megkezdett színházterem székeinek cseréjét, 



19 
 

- a felújítások során elmaradt az öltözők felújítása, valamint a színpadról levezető lépcső 

falburkolata – ezek ebben az évben részlegesen megvalósultak. 

2018-as évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat a kisértékű eszközöket, 

szakmai anyagokat, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a rendezvények lebonyolításához 

szükségesek: 

- hangtechnikai eszközeinket folyamatos újítjuk, ami csak a jelenlegi állapotot próbálja 

szinten tartani. A teljes hangrendszer felújítására lenne szükség a rendezvények minőségi 

hangosítására.  

- színpadi térmikrofon csere (a jobb jel, zajviszony miatt, ECLER NXA 4-200 végfok + 

rendszerprocesszor a zajszint csökkentés és hátsó oldali hangfalpár hangszintjének 

emeléséért hátul gyenge a hangminőség), 

- 19'-os új rack a hangosítás és a színpadvilágítás vezérléséhez, mert „kinőttük” a régi 

kisebb racket (plusz fényvezérlő, plusz URH-s mikrofon és egyéb kezelőszervek miatt). 

- kamerarendszer fejlesztése - a régi alacsony felbontású kamerák cseréje (4 db). 

 

Aranykapu Óvoda 2018. évi gazdálkodása: 

 

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 2018. évben a költségvetés előirányzatnak megfelelően 

gazdálkodott. 

 

A személyi juttatások a tervezetnek megfelelően kerültek kifizetésre. 2 óvodapedagógus 25 

éves, 2 kolléganő 30 éves jubileumi jutalomra volt jogosult. A nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottak (dajkák, pedagógiai asszisztensek és óvodatitkár) bérét az 

állam teljes mértékben finanszírozza.  

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek fejlesztését megbízási szerződéssel alkalmazott gyógy- és fejlesztőpedagógus, 

valamint szomatopedagógus és logopédus végezte. 

A dologi kiadásokból a működéshez szükséges eszközök pótlása történt meg mindegyik 

tagóvodában. Textíliák közül asztalterítők, törölközők, fektetővásznak, függönyök, sötétítő 

függönyök kerültek beszerzésre. Az elhasználódott, törött konyhai eszközöket pótoltuk. 

Technikai eszközeink asztali számítógéppel, két laptoppal és egy projektorral bővültek. 

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között elkészült mindhárom óvoda HACCP 

kézikönyve, 5 fő élelmiszerhigiéniai tanfolyamon, 3 fő szakmai képzésen vett részt. 
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Támogatásban részesültek a mentorpedagógus és közoktatási vezető szakvizsgás képzésben 

részt vevő óvodapedagógusok. 

Kiegészítő bútorokat is vásároltunk (felnőtt székek, függönytartók, gyermek asztalok, polcok). 

Jánossomorja Város Önkormányzatának költségvetéséből finanszírozva valósult meg a 

Somorjai Tagóvoda nyílászáróinak cseréje és külső hőszigetelése. 

Köszönjük a fenntartónak, hogy biztosította az intézmény zavartalan működését. 

 

 

 

Kék Bagoly Bölcsőde 2018. évi gazdálkodása: 

 

Bölcsődénk 39 férőhelyes, 3 csoportban 6 kisgyermeknevelő és egy dajka látja el a szakmai 

feladatokat. 

Összesen 10 fő dolgozó látja el az intézményi feladatokat. 

2018-ban a kisgyermeknevelők több szakmai képzésen is részt vettek és a két szakács is részt 

vett egy haccp oktatáson. 

Az első félévben teljes létszámmal működtünk, a második félév végén kevesebben voltunk. 

Főzőkonyhánkon két szakács látja el a bölcsődei gyermekek élelmezését. 

Bölcsődénk gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látja el feladatát megbízási 

jogviszonyban. 

2018-ban vásároltunk új (dolgozói) öltözőszekrényeket, színes nyomtatót, és nagymozgást 

fejlesztő játékokat is. 

Intézményünk működésében jelentős változás nem történt a 2018-as évben. 

 

Jánossomorja, 2019. március 30. 

 

 

 

Lőrincz György s.k. 

       polgármester 
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