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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült 2019. április 12. napján (pénteken) 7 óra 45 perckor a jánossomorjai Városháza 

hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről.  

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

Lőrincz György polgármester akadályoztatása végett, a képviselő-testületi ülést Bella Zsolt 

alpolgármester vezette.  

Bella Zsolt: Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 6 fő képviselő jelen van, 

(Lőrincz György, Lipovits Máté 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 43/2019. (IV.12.) Kt. 

Határozata  

 Jánossomorja Város Önkormányzata a következő napirendet fogadta el: 

1./ A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítása 

2./ Pályázati lehetőség 

Felelős: Bella Zsolt alpolgármester 

Határidő: azonnal 

1./ Napirendi pont 

  A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítása  

(3. sz. melléklet)  

 

Bella Zsolt: Ismertette, hogy az Alapító Okirat módosítására egy pályázati lehetőség miatt lenne 

szükség. A módosítás alapján a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár telephelyeként 

funkcionálna a Pusztasomorján található Sós Antal Közösségi Ház. Amennyiben ez 

megvalósulna, a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár pályázhatna telephelyének 

felújítására. Elmondta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Humánpolitikai Bizottság. 

Felkérte Nemes Csabát, a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Nemes Csaba: Elmondta, hogy a bizottság javaslata, hogy támogassa a képviselő-testület a 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítását. Ismertette 

továbbá, hogy a bizottsági ülésen megfogalmazódott egy gondolat, amely szerint a bizottság 

tagjai remélik, hogy ezáltal a korábban már többször is említett helyhasználati problémák 

megoldódhatnak. A bizottság bízik abban, hogy a telephely kialakításával könnyebben lehet a 
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későbbiekben a Művelődési Házban felmerülő programokat megszervezni és helyet biztosítani 

azok számára.  

 

Bella Zsolt: Megállapította, hogy más javaslat és észrevétel nem érkezett. Szavazásra tette fel 

a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítását az 

előterjesztésben foglaltak szerint.  

 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2019. (IV.12.) Kt. 

Határozata  

 Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Balassi Bálint Művelődési 

Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

 

 Felkéri a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezze a Magyar Államkincstárnál az 

alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését. 

 

 Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt továbbá arról, hogy a Balassi Bálint 

Művelődési Ház és Könyvtárral kötött ingyenes használati megállapodás mellékletét 

az alábbiakkal egészíti ki: 

 

 

Intézmény neve intézmény által használt ingatlan  

címe helyrajzi száma az intézmény 

használatának 

aránya 

 

Balassi Bálint 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

9241 Jánossomorja, Óvári ú. 1. 875 1/1 

9241 Jánossomorja, Szabadság 

u. 2.  

1192 1/1 

9242 Jánossomorja, Szent 

István u. 39. 

2076/2 1/1 

 

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes használati megállapodást aláírja. 

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

  dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő:  2019. április 20. 
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 2./ Napirendi pont 

Pályázati lehetőség (4. sz. melléklet)   

 

Bella Zsolt: Ismertette, hogy jelen esetben a LEADER által kiírt pályázati lehetőségről van szó. 

A pályázati kiírás homlokzat felújításra szól, melyre a Balassi Bálint Művelődési Ház és 

Könyvtár pályázhat. Az esetleges elnyert pályázat következtében a Sós Antal Közösségi Ház 

homlokzat felújítására kerülne sor. A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendelet 

megalkotásakor elkülönített 5 millió forintot a Sós Antal Közösségi Ház felújítására. A pályázat 

során további 5 millió forint nyerhető. Az így kapott 10 millió forintból már megvalósítható 

lenne a felújítás. A képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a kívánja-e pályázat 

benyújtását támogatni, illetve biztosítja-e a szükséges önrészt.  

Elmondta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság. Felkérte Luka Jánost, a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.  

Luka János: A bizottság támogatásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 

a Sós Antal Közösségi Ház külső vakolásáról lenne szó, az esetlegesen elnyert pályázat 

esetében. Az utcafronti rész már felújításra került korábban, így most a belső udvari rész 

felújítása valósulhatna meg. Abban az esetben, ha a pályázat nyer, akkor akár 1 év alatt is 

megvalósulhatna a teljes felújítás.  

Bella Zsolt: Megadta a lehetőség a képviselő-testületi tagoknak.  

Nemes Csaba: Azután érdeklődött, hogy amennyiben a pályázatot nem nyeri el az intézmény, 

mi történik a már elkülönített 5 millió forinttal? Ebben az esetben is a Sós Antal Közösségi Ház 

felújítására maradna elkülönítve?  

Bella Zsolt: Elmondta, hogy természetesen az említett 5 millió forint ugyanúgy a Sós Antal 

Közösségi Házra lenne fordítva. Hiszen ebből az összegből a felújítás elkezdhető és egy udvari 

oldal felújítható.    

Más észrevétel, nem érkezett, így Bella Zsolt szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltakat.  

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2019. (IV. 12.) Kt. 

határozata 

 

 Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy támogatja, hogy a Balassi 

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár a LEADER pályázati felhívásra pályázatot 

nyújtson be a Sós Antal Közösségi Ház homlokzatának felújítására. 

 

 A pályázathoz szükséges önrészt (intézményi finanszírozásként) a 2019. évi 

költségvetésének terhére biztosítja. 
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 Felkéri és felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat előkészítésére és 

benyújtására. 

 

  Felelős:  Lacknerné Fördős Klára intézményvezető 

 

  Határidő:  2019. április 30. 

 

 

Bella Zsolt: Elmondta, hogy nincs több megtárgyalni való napirendi pont, így megköszönte a 

részvételt és az ülést befejezte.  

 

K. m. f. 

 

 

 Lőrincz György       dr. Péntek Tímea        

   polgármester                     jegyző 

 


