JEGYZŐKÖNYV
Készült 2019. május 29. napján (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Városháza hivatalos
helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)
Lőrincz György: Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselő jelen
van, (Winkler László korábban jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen,
Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna pedig jelezte, hogy késni fog), 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, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2019. (V.29.) Kt.
Határozata Jánossomorja Város Önkormányzata a következő napirendet fogadta el:
1./ A Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója
2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3./ 1/2019. (II.13.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről – módosítása
4./ A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása
5./ 2020 Trianon helyi emlékévvé nyilvánítása
6./ A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. éves elszámolása
7./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
8./ A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás beszámolója
9./ Ingatlanügyek
10./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
11./ Egyebek
12./ Döntés a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésről
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
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1./ Napirendi pont
Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója (3. sz. melléklet)
Lőrincz György: Köszöntötte Csendes Viktóriát, a Kék Bagoly Bölcsőde vezetőjét. Elmondta,
hogy a beszámoló megtárgyalása szerepel a 2019. évi munkatervben. A beszámolóban
olvasható, hogy a kihasználtságot tekintve, évek óta 100%-on működik a bölcsőde, sőt várólista
is van. Megemlítette, hogy korábban volt egy bölcsőde felújítási pályázat, amelyet az
önkormányzat visszaadott, hiszen az önkormányzat várt egy pályázatra, amely inkább a
bölcsőde bővítésére irányult. Ismertette, hogy a bővítésre irányuló pályázatot kiírták, és
elmondta, hogy a következő képviselő-testületi ülésen dönt majd a képviselő-testület a
pályázaton való részvételről. Bízik a pozitív eredményben, amely következtében a várólista
még inkább csökkenhet majd. Elmondta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Szociális-és
Egészségügyi Bizottság, felkérte Winkler László elnök távolléte miatt, Lipovits Mátét, hogy
ismertesse a bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Megköszönte Csendes Viktóriának és minden bölcsődei dolgozónak a munkát,
és elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Kék Bagoly
Bölcsőde beszámolóját.
Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, így szavazásra tette fel az
előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kék Bagoly Bölcsőde
beszámolóját elfogadta.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(4. sz. melléklet)
Lőrincz György: Köszöntötte Stenczinger Noémit, a Család-és Gyermekjóléti Központ
vezetőjét, illetve munkatársát Szakál Tímeát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal részéről
Takács Tamásnét és Pandur Biankát. Elmondta, hogy törvényi kötelezettség minden év május
31-ig a beszámolót megtárgyalni. Ismertette, hogy a Család-és Gyermekjóléti Központi
feladatokat társulási formában látja el az önkormányzat. A központ Mosonmagyaróváron van,
de Jánossomorján az önkormányzat épületén belül van biztosítva egy iroda, ahol a családsegítők
ügyfélfogadást tartanak.
Stenczinger Noémi: Megköszönte a képviselő-testületnek illetve az önkormányzatnak, amiért
a munkatársai számára lehetőséget és helyet biztosítanak az ügyfélfogadás megtartására az
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önkormányzat épületének falain belül. Véleménye szerint ez nagyon megkönnyíti az
ügyfelekkel való kapcsolattartást.
Lőrincz György: Felkérte Lipovits Mátét, ismertesse a bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Megköszönte a részletes beszámolót és a Család-és Gyermekjóléti Központ
munkatársainak a munkát. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült több kérdés is. Például,
hogy azok a gyerekek, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, milyen arányban
vannak jelen a nem magyar állampolgárok, illetve mennyi a nem jánossomorjai állandó
lakcímmel rendelkezők aránya? A bizottság azért találta ezeket fontosnak, mert nincs pontos
ismerete arról, hogy vajon télen is maradnak-e azok a személyek, akik nyáron szezonális munka
miatt érkeznek a városba. Megfogalmazta, hogy alapvetően a bizottság, támogatásra javasolja
a beszámoló elfogadását.
Stenczinger Noémi: Elmondta, hogy pontos adatokat nem tud mondani ezekre a kérdésekre.
Alapvetően azt tudta elmondani, hogy télen a Romániából érkező családok nem maradnak
Jánossomorján. Ígéretet tett, hogy amennyiben a képviselő-testület igényli, készítenek egy
részletes kimutatást a felmerült kérdésekre vonatkozóan.
Lőrincz György: Megköszönte a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainak a munkát,
majd szavazásra tette fel a bizottság javaslatát.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Család – és Gyermekjóléti Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a gyermekvédelmi beszámolót Takács Tamásné és Pandur
Bianka készített el. Felkérte Lipovits Mátét, ismertesse a Szociális és Egészségügyi bizottság
javaslatát.
Lipovits Máté: A bizottság egyhangúan támogatja, és elfogadásra javasolja az előterjesztésben
foglaltakat.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a kolléganők szorosan együttműködnek a Család- és
Gyermekjóléti Központ munkatársaival, amely véleménye szerint a hatékonyságon meg is
látszik.
Luka János: A beszámoló olvasása során nem talált semmi információt arra vonatkozóan, hogy
milyen a drogfogyasztás mértéke a településen a fiatalok körében. Azt szerette volna megtudni,
hogy lehet-e Jánossomorja tekintetében ilyesmiről beszélni?
dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a beszámolónak van egy kötelező tartalmi sémája, amely
mentén haladtak végig a kolléganők, amikor elkészítették a beszámolót. Ez a séma nem
tartalmazza a drogfogyasztásra vonatkozó szokásokat. Amennyiben kéri a testület,
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természetesen a következő képviselő-testületi ülésre, vagy a jövő évi beszámolóban ismertetik
majd a kolléganők ezeket az információkat is.
Lőrincz György: Elmondta, hogy ő maga gyakran részt vesz erre a témára irányuló fórumokon.
Ismertette, hogy Jánossomorja nem kiemelkedően fertőzött a drogfogyasztás szempontjából.
Mosonmagyaróváron működik egy un. drogpont, ami a függőségek kezelésében segít az
érintettek rehabilitációját.
Nemes Csaba: A beszámolóban olvasható, hogy tavaly 58 fő kapott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt. Az volt a kérdése hogy a gyermekvédelmi kedvezmény és a
gyermekvédelmi támogatás alatt ugyanaz értendő-e?
Takács Tamásné: Elmondta, hogy a gyermekvédelmi kedvezmény jogszabály alapján kerül
megállapításra. Minden olyan gyermeket lehet támogatásban részesíteni, ahol a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135%-át. Bölcsődébe, óvodában
ingyen étkezhet a gyermek, iskolában pedig 50%-os kedvezményt vehet igénybe. Továbbá
minden évben kétszer természetbeni, Erzsébet utalvány formájában is kapnak támogatást.
Nemes Csaba: További kérdése volt, hogy a gyermekvédelmi támogatásra irányult. Véleménye
szerint a formanyomtatvány, amelyet ki kell tölteni az érintetteknek, nem egyszerű és könnyen
értelmezhető. Az volt a kérdése, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt a formanyomtatványt
egyszerűsített formában lehessen kitölteni.
dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a formanyomtatvány tartalmi elemeit jogszabály írja elő,
többek között személyes adatokat, jövedelmeket tartalmaz elsősorban, a hozzátartozó
jövedelemigazolásokkal. Az ügyintéző és a családsegítő kolléganők is szívesen segítenek az
érintetteknek a kitöltésben. A támogatás igénybevételének feltételeit a képviselő-testület
határozta meg, egy főre jutó jövedelmeket vizsgálunk. A támogatást azonnali esetekben a
polgármester, alapvetően pedig a Szociális-és Egészségügyi Bizottság bírálja el átruházott
hatáskörben.
Nemes Csaba: A tapasztalata azt mondja, hogy szülők gyakran nem tudják kitölteni a kérelmet
és azt mondják, hogy nem olyan nagymértékű a támogatás, hogy megérné foglalkozni vele.
dr. Péntek Tímea: Megemlítette, hogy vannak olyan esetek is, amikor a családsegítő központ
munkatársai tesznek javaslatot a támogatásra.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltakat, a drogfogyasztásra
vonatkozó kiegészítés kérésével.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi beszámolót
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
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Határidő: azonnal
3./ Napirendi pont
1/2019. (II.13.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről – módosítása (5. sz. melléklet)
Lőrincz György: Ismertette, hogy az előterjesztés két részből tevődik össze. Egyrészt
tartalmazza a már korábban határozatokkal elfogadott döntéseket, amelyeket jelenleg csak át
kell vezetni a rendeletbe. Másrészt tartalmazza a zárszámadás után keletkezett 55 millió forintos
2018-as maradvány feloszlását, amelyre ő maga tett javaslatot. Elmondta, hogy az 55 millió
forint az alábbiakra lenne fordítva: az egészségháznál a parkolók bővítése, az Iparos utca
felújítása, további járdák felújítása, a Szabadság utcában három darab parkoló kialakítása végül
a Malom kerítésének és melléképület tetejének javítására irányulna. A napirendi pontot az
állandó bizottságok tárgyalták, felkérte Luka Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a
bizottság javaslatát.
Luka János: Az előző évi pénzmaradvány felhasználása a bizottság véleménye szerint fontos
jelentőségű. Elmondta, hogy a polgármester úr által javasolt felosztás azért jelentős, mert
vannak olyan beruházások, amelyek nem szerepeltek a költségvetés tervezésekor. 2019-ben az
egészségház felújítása az egyik kiemelkedő célja az önkormányzatnak, a hozzákapcsolódó
parkolók kialakítása a meglévő parkolók mellett szükségesnek bizonyul. A közel 5 millió
forintból további 9 parkoló kialakítását tenné lehetővé az önkormányzat. A bizottság ezt a
javaslatot egyhangúan támogatja. Az Iparos utca felújítása – az Erdősor utca és az Óvoda utcaközötti szakaszt jelenti. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az erre irányuló tervek már
elkészültek, így már csak a munkát kell elkezdeni, amennyiben a forrás megvan rá. Az Iparos
utca felújítására közel 35 millió forint kerülne elkülönítésre. Fontosnak tartotta elmondani,
hogy az Iparos utca felújítása azért is szükséges, mert az esetleges útlezárások idején, amelyek
a Szabadság utcát is érintik, az Iparos utcán át közlekednek a legtöbben. A bizottság ezt a
javaslatot is támogatta. A járdák felújítása már több éve zajló program, jelenleg további 5 millió
forint kerülne erre a sorra a költségvetésben. A bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztés
ezen részét is. Ismertette, hogy a Szabadság utcában 3 parkoló kerülne az előterjesztés szerint
kialakításra, valamivel több mint 3 millió forint értékben, a Duna Takarék Bank előtt. A
bizottság 2 igen és 2 nem arányban, nem támogatja az előterjesztés ezen részét. A bizottság
nem a parkolók szükségességét vitatja, hanem a parkolók kialakításának helyével nem értett
egyet. Az előterjesztésben az utolsó javaslat a Malom kerítésének és a Malom mellett található
melléképület tetejének felújítására vonatkozik 2 millió forint értékben, amelyet a bizottság
egyhangúan elfogadásra javasol.
Lőrincz György: Felkérte Lipovits Mátét majd Nemes Csabát, hogy ismertessék a bizottságaik
javaslatait.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Szociális-és Egészségügyi Bizottság mind az öt, polgármester
úr által javasolt felosztást támogatja és elfogadásra javasolja.
Nemes Csaba: Ismertette, hogy a Humánpolitikai Bizottság mind az öt módosítást elfogadásra
javasolja.
Lőrincz György: Összefoglalta, hogy az előterjesztésben szereplő öt javaslat közül, négyet
illetően a bizottságok teljes mértékben egyetértenek. A Szabadság utcában kialakításra kerülő
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parkolókat illetően van eltérés a bizottságok véleményét tekintve. Lehetőséget biztosított a
képviselő-testület tagjainak, hogy elmondják véleményüket.
Molnár Gábor: Elmondta, hogy egy rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmával az
egészségház felújítására további 45 millió forint került átcsoportosításra az Idősek Klubjának
kialakítása terhére. A maradék 5 millió forintból 1 millió forint a már folyamatban lévő
tervezések, beszerzésekre irányulna. A fennmaradó 4 millió forint pedig az általános tartalékba
kerülne. Ismertette, hogy a jelenlegi költségvetési-rendelet tervezetben 5 millió forint van az
Idősek Klubjának során. Módosító javaslatként fogalmazta meg, hogy az Idősek Klubjának
során 1 millió forint maradjon, az esetleges költségfedezésére. A fennmaradó 4 millió forintból
a Szabadság utcán kialakítandó parkolók számát javasolja növelni, háromról hat darabra.
Lőrincz György: Megfogalmazta, hogy a közlekedésmérnökök szerint lehetőség van 6 darab
parkoló kialakítására, 3 az út egyik oldalán, 3 pedig a másikon. Ezek közül 3 viszont a jelenlegi
zöldterület megszüntetését jelentenék. Elmondta, hogy az 5 millió forint az Idősek Klubja során
tartalékként maradt, az esetlegesen felmerülő kiadások miatt.
16 óra 39 perckor Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna megérkezett, 8 képviselő van jelen.
Bella Zsolt: Véleménye szerint is szükséges a további parkolók kialakítása a Szabadság utcában
a tervezett 3 parkoló mellé. Ehhez viszont azt kellene tudni, hogy mekkora összeg szükséges
az Idősek Klubjára ebben az évben.
Bella Sándor: Az előkészítő munkálatok, terv szinten elkészültek. A szakági tervek is
megvalósultak már. A kifizetések pedig folyamatban vannak.
Molnár Gábor: Véleménye szerint, a szóban forgó 4 millió forintból mindenképpen a parkolók
számát kellene növelni.
Luka János: Módosító javaslatként fogalmazta meg, hogy a parkolók kialakítására elkülönített
összeget, a Szabadság utca zöldfelületének növelésére fordítsa a képviselő-testület.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy véleménye szerint, amíg nem tudni összegszerűen, hogy
mekkora összeg szükséges az Idősek Klubjának kifizetésére, addig nem tud dönteni a testület a
parkolók kialakításáról sem. Javasolta, hogy erről a kérdésről, most ne döntsön a képviselőtestület.
Lőrincz György: Egyetértett Lipovits Mátéval véleménye szerint is jó ötlet lenne ezt a döntést
a júniusi képviselő-testületi ülésre hagyni.
Bella Zsolt: Személy szerint örült annak, amikor az önkormányzat funkciót talált a volt somorjai
iskolának, ahol helyet biztosíthat az Idősek Klubjának.. Kérte a testületet, hogy ne hagyják
veszni az épületet.
Molnár Gábor: Kérte Bella Sándort, hogy tisztázza, mekkora összeget kell most az
önkormányzatnak az Idősek Klubjára fordítani és a döntést ne halasszák a júniusi képviselőtestületi ülésre. Ő maga is örült annak, amikor a somorjai iskolának funkciót találtak, viszont
továbbra sem ért egyet azzal, hogy az Idősek Klubja a centrumból a város szélére költözzön.
Nemes Csaba: Véleménye szerint is van igény még több parkolóra, viszont egyetért Luka János
álláspontjával, miszerint a zöldterületet kellene növelni.
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Lőrincz György: Luka János módosító javaslatát tette fel szavazásra, miszerint az
előterjesztésben szereplő 4 millió forintot, ami a Szabadság utcai parkolók kialakítására lett
elkülönítve, parkolók helyett, a zöld terület növelésére fordítsa az Önkormányzat.
A képviselő-testület 2 igen és 6 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2019. (V.29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem
támogatja, hogy a maradvány összegéből a Szabadság utcában kialakítandó parkolókra
szánt 4 millió forint zöldfelület kialakítására kerüljön felhasználásra.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

Lőrincz György: A módosító javaslat így elutasításra került, ezért Molnár Gábor módosító
javaslatát tette fel szavazásra, miszerint az Idősek Klubjának kialakítása soráról, 4 millió forint
értékben a betervezett 3 parkoló mellé további parkolók kialakítása valósuljon meg a Szabadság
utcában.
A képviselő-testület 2 igen, 5 nem és 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2019. (V.29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem
támogatja az Idősek Klubjának kialakítása soráról 4 millió forint átcsoportosítását
(betervezett 3 parkoló mellé) további parkolók kialakítására a Szabadság utcában.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

Lőrincz György: Molnár Gábor módosító javaslatát sem fogadta el a képviselő-testület, ezért
szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2019. (V.29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem
támogatja az előterjesztésben szereplő maradvány összegének előterjesztésben foglaltak
szerinti felosztását.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
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Lőrincz György: Megállapította, hogy a költségvetési-rendelet módosításának elfogadásához
minősített többségi szavazati arány szükséges.
Lipovits Máté: Módosító javaslatot fogalmazott meg, miszerint az előterjesztésben
meghatározott közel 3 millió forint, ami a Szabadság utcában kialakítandó parkolókra van
elkülönítve, és kizárólag ez kerüljön az általános tartalék sorára. Kérte a polgármestert, hogy
vizsgálják meg, mekkora összeget kellene fordítani további 3 parkoló kialakítására, kérte a
képviselő-testületet, hogy a következő ülésig ne döntsenek a parkolók sorsáról.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel Lipovits Máté módosító javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2019. (V.29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem
támogatja, hogy kizárólag a 3 millió forint kerüljön az általános tartalék sorára, a
maradvány többi összege az előterjesztésben foglaltak szerint kerüljön felosztásra.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

Lőrincz György: Szavazásra tette fel, miszerint az előterjesztésben szereplő 55 millió forint
maradvány összege ne kerüljön felosztásra, hanem egy összegben az általános tartalék sorára
kerüljön, egyebekben az előterjesztésben foglalt tartalommal kerüljön a rendelet elfogadásra.
A képviselő-testület 5 igen és 3 nem szavazattal elfogadta és megalkotta a 5/2019. (VI.4.)
önkormányzati rendeletét, amely az 1/2019. (II. 13.) rendelet – Jánossomorja Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről – módosításáról szól az 5. sz. melléklet szerint.

4./ Napirendi pont
A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása (6. sz.
melléklet)
Lőrincz György: Elmondta, hogy korábbi testületi ülés alkalmával kérte fel a képviselő-testület
a jegyzőasszonyt a rendelet előkészítésére. A 2011. évi CXCIX. törvényben július 1-je a
köztisztviselők számára munkaszüneti nap volt, a törvény módosítását követően már a helyi
önkormányzat képviselő-testülete dönt arról, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítja július 1-jét
a köztisztviselők számára. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság javaslatát.
Luka János: Elmondta, hogy a bizottság megvizsgálta a rendelet-tervezetet, számszerűsítve 13
személyről lenne szó, 315 ezer forintot jelentene az önkormányzat számára. A bizottság
elfogadásra javasolja azt.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltakat.
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 6/2019. (VI.4.)
önkormányzati rendeletét, amely A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá
való nyilvánításáról szól.

5./ Napirendi pont
2020 Trianon helyi emlékévvé nyilvánítása (7. sz. melléklet)
Lőrincz György: Elmondta, hogy a napirendi pont előterjesztője Lipovits Máté, felkérte őt,
hogy ismertesse a napirendi pontot. Majd kérte Nemes Csabát, a Humánpolitikai Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a 100. évforduló alkalmából szeretné, ha az önkormányzat
emlékévvé nyilvánítani 2020-at. Civil szervezetek, a művelődési ház bevonásával különböző
programsorozatokat szeretne megvalósítani 2020-ban. Tisztázta, hogy ezeknek természetesen
lenne anyagi vonzata is a 2020-as költségvetési-rendeletre vonatkozóan. Kérte a testületet, hogy
a koordinációs feladatokkal bízzák meg, hogy a feladatokat el tudja majd látni. Fontos lenne a
fiatalok ismeretterjesztése és a testvértelepülések miatt is egy közös megemlékezés.
Nemes Csaba: Kiegészítésként elmondta, hogy különböző emlékművek létrehozása, rendben
tartása, ismeretterjesztő kiadványok, iskolai rendezvények, különböző pályázatok meghirdetése
– rajz, fotó, tartozó a programévhez. A bizottság jó ötletnek tartja ezek megvalósítását és a
testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
Lőrincz György: szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2019. (V.29.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évet a trianoni
békediktátum 100. évfordulója alkalmából Trianon Emlékévvé nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület felkéri Lipovits Máté képviselő-testületi tagot, hogy az Emlékév
programsorozatának előkészítését és kidolgozását koordinálja a helyi civil szervezetek
bevonásával. A javaslatot nyújtsa be véleményezésre a Humánpolitikai Bizottság
részére.
3. A Képviselő-testület felkéri a Humánpolitikai Bizottság Elnökét, hogy Lipovits Máté
képviselő-testületi tag és a civil szervezetek előkészítő munkájának ás ajánlásának
figyelembe vételével véleményezze a programsorozatot, majd a programsorozatjavaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Polgármester, Lipovits Máté képviselő-testületi tag, Humánpolitikai Bizottság
Határidő: azonnal ill. 2019.09.30.
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6./ Napirendi pont
A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. éves elszámolása (8. sz. melléklet)
Lőrincz György: Ismertette, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében minden évben
kötelező elszámolni. A települések perben állnak egymással, de jogerős ítélet még nem
született. A jegyzőasszony és a pénzügyi osztály vezetője állították össze az előterjesztést.
Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.
Luka János: Elmondta, hogy a kimutatásban látszik, hogy vannak olyan költségek, amelyeket
a két érintett települések, Újrónafő és Várbalog, saját maguk fizettek ki. Azonban a
beszámolóból kiderül, hogy még így is van ki nem fizetett követelés, Újrónafő tekintetében
5.373.931.- Ft, Várbalog esetében pedig 4.591.944.- Ft. A bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztésben foglaltakat.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2019. (V.29.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2018.
éves elszámolást az alábbiak szerint fogadja el:
2018.12.31. teljesült Teljesített összeg
kiadások

Fennálló követelés

Újrónafő

6.079.859.-Ft

705.928.-Ft

5.373.931.-Ft

Várbalog

5.482.457.-Ft

890.513.-Ft

4.591.944.-Ft

Összesen

11.562.316.-Ft

1.596.441.-Ft

9.965.875.-Ft

2. A Képviselő-testület felkéri Lőrincz György polgármestert, hogy a döntésről Várbalog
és Újrónafő községek Képviselő-testületeit értesítse.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2019. június 15.
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7./ Napirendi pont
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása (9. sz.
melléklet)
Lőrincz György: A megállapodás értelmében minden változás esetén a Társulási Megállapodás
összes tagtelepülésének el kell azt fogadnia. Az előterjesztés szerint az elmúlt időszakban több
tagtelepülésen is megvalósult a bölcsődei ellátás. Ezért társulási szinten a bölcsődei ellátásból
ezek a települések kikerülnének. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse
a bizottság javaslatát.
Luka János: Elmondta, hogy az okozott nehézséget, hogy nem volt egyértelmű az előterjesztés,
amiért nem volt teljes egészében kifejtve. Technikai dolog miatt következett be ez a változás.
Ennek ismeretében a bizottság egyhangúan támogatja és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztésben foglaltakat.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2019. (V.29.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Mosonmagyaróvár
Térségi Társulás Társulási Megállapodása 8.o., pontjának hatályon kívül helyezéséhez,
a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával, 2019.
szeptember 1. hatállyal.
2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Mosonmagyaróvár
Térségi Társulás Társulási Megállapodása 9) 8.o. pontjának hatályon kívül
helyezéséhez, a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű
megváltozásával, 2019. szeptember 1. hatállyal.
3. A Képviselő-testület a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását 2019. szeptember 1. hatállyal jelen határozat 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét
tájékoztassa és a Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül
8./ Napirendi pont
A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás beszámolója (10. sz. melléklet)
Lőrincz György: A Társulási megállapodás írja elő, hogy a beszámolót minden tagtelepülésnek
meg kell tárgyalnia. Ismertette, hogy alapvetően a szolgáltatásokat a társulás fenntartásában
működő 2 intézmény, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti
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Központ biztosítja. A beszámolóban szerepel, hogy létszám és finanszírozási problémák
vannak, amellyel már az önkormányzat az év elején találkozhatott, hiszen a költségvetés
összeállításakor egy plusz forrást kértek a tagdíjon felül, a társulási intézmények működéséhez.
Luka János: Olvasta, hogy a Hospice Ház is említésre került a beszámolóban, amellyel
kapcsolatban az olvasható, hogy a központi finanszírozás hiányában a támogatási szerződés
megkötése még várat magára. Ez azt jelenti, hogy amíg nincs erre meg a megfelelő összegű
finanszírozási forrás, akkor ezt a tevékenységet addig az önkormányzatok saját maguk látják el
ezt a feladatot
Lőrincz György: Elmondta, hogy ő úgy tudja, van erre a feladatra forrás, csak nem elegendő.
A társulás igyekszik megoldani ezt a problémát, és amennyiben nem fogják tudni, akkor
fordulnak majd az önkormányzatokhoz segítségért. Véleménye szerint ezért nem indult még be
a Hospice Ház működése.
dr. Mihályi Zsuzsanna: Elmondta, hogy a hospice ellátást két részre kell osztani, beszélni kell
az un. házhoz menő illetve az un. intézeti ellátásról. A házhoz menő ellátás jelenleg is elérhető
Jánossomorján és az ápolók mindig készségesen állnak az orvosok rendelkezésére. A
fekvőbeteg elhelyezés részben anyagi problémák illetve az engedélyeztetői eljárás miatt is várat
magára.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mosonmagyaróvár
Térségi Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

9./ Napirendi pont
Ingatlanügyek
9.1. Geszterédi Piac Kft. kérelme (11. sz. melléklet)
Lőrincz György: Ismertette, hogy korábbi üléseken már találkozott a képviselő-testület ezzel a
kéréssel. A kérelem egy parkoló kialakításáról szól az Iparos utcában. Felkérte Luka Jánost, a
pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.
Luka János: Elmondta, hogy egy korábbi testületi-ülésen találkozott a testület ezzel kapcsolatos
kéréssel, bár akkor a kérelmező személye más volt. Az elmúlt ülésen a korábbi kérelmező
kérelme elutasításra került. A bizottság örül annak, hogy önkormányzati területet szeretnének
rendben tartani, éppen ezért a bizottság egyhangúan támogatta a Geszterédi Piac Kft. kérelmet,
azzal a feltétellel, ha a parkolók kialakítását követően az az önkormányzat tulajdonába kerül.
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Lipovits Máté: Véleménye szerint nagyon jó hír, ha egy vállalkozó saját maga szeretné rendbe
tartani és kialakítani az üzlete előtti közterületet. Elmondta továbbá, hogy személy szerint úgy
gondolja, hogy az lenne a legjobb, ha az önkormányzat, illetve a VÜMESZ valósítaná meg a
parkolók kialakítását illetve a közterület rendbe tartását.
Molnár Gábor: Bejelentette érintettségét és kérte, hogy zárják ki a 9.1. napirendi pont
szavazásából.
A képviselő-testület, egyhangú, 8 szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2019. (V.29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
Molnár Gábort a 9.1. napirendi pontról szóló szavazásból kizárja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint 1018. hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon a vállalkozó költségére parkolók kialakításához
hozzájárul.
A képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 1018.
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon a vállalkozó költségére parkolók
kialakításához hozzájárul.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
9.2. Lakossági kérelem (12. sz. melléklet)
Lőrincz György: Elmondta, hogy a kérelem a Móricz Zs. utca mögött kialakított építési
telkekkel kapcsolatos. 2018-ban a kérelmező vásárolt egy telket az említett területen, azóta a
vásárló megnősült és szeretné a telek ½ részét a feleségének ajándékozni. A pénzügyi bizottság
megtárgyalta a napirendi pontot, felkérte Luka Jánost, ismertesse a bizottság javaslatát.
Luka János: Ismertette, hogy amennyiben a testület támogatja ezt a kérést, innentől kezdve két
kedvezményezett lesz. Ez azért lenne szükséges, hogy a tulajdonosok igénybe tudják venni a
Családi Otthonteremtési Kedvezményt, annak érdekében, hogy az építkezés a meghatározott
időn belül megvalósulhasson. Elmondta továbbá, hogy a bizottság mindezek tükrében
támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltakat.
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel a pénzügyi bizottság javaslatát.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
hozzájárul a 1668/22 hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának ajándékozás jogcímen
történő átruházásához.
Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett terhek illetve a 2018. július 31-én Varga
Krisztiánnal kötött adás-vételi szerződésben foglaltak az új tulajdonos részére is
irányadóak.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2019. június 5.

10./ Napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13. sz. melléklet)
Lőrincz György: A napirendi ponttal kapcsolatban kérte a képviselő-testületi tagok véleményét.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Szavazásra tette fel a napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős:

Lőrincz György polgármester

Határidő:

azonnal

11./ Napirendi pont
Egyebek
11.1. Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója (14. sz. melléklet)
Lőrincz György: Elmondta, hogy a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 100 %-ban
önkormányzati alapítású közalapítvány. A beszámoló egy szakmai és egy pénzügyi részből
tevődik össze. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Kérte Luka Jánost,
ismertesse a bizottság véleményét.
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Luka János: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen részt vett az alapítvány elnöke is, aki bemutatta
azokat a dokumentumokat, amelyek az éves beszámolóhoz kapcsolódtak. A bizottsági ülésen
felmerülő felvetések között szerepelt, hogy az alapítvány főtevékenységét a JTV működésének
finanszírozása teszi ki, a fennmaradó összegből pedig a Jánossomorjai Füzetek megvalósítása
zajlik. A beszámolóból kiderült, hogy az eszközök amortizációja viszonylag magas értékű, a
pótlásra viszont nem fordítottak nagy hangsúlyt. Ismertette, hogy az alapítvány pénzeszközei
2017 évvégéhez képest növekedtek, ami azt igazolja, hogy helyesen használták a forrásaikat. A
pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Lőrincz György: Felkérte Nemes Csabát, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság javaslatát.
Nemes Csaba: Elmondta, hogy a Humánpolitikai bizottság elsősorban a szakmai beszámolót
vette szemügyre. Majd megfogalmazta, hogy a bizottság mind a szakmai, mind a pénzügyi
beszámolót elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a kuratórium munkatársai a szabadidejükben, nem pénzért
végzik a munkájukat és egyúttal megköszönte az áldozatos munkájukat. Szavazásra tette fel az
előterjesztésben foglaltakat.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorja
Kultúrájáért Közalapítvány beszámolóját tudomásul vette.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
11.2. A Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány kérelme (15. sz. melléklet)
Lőrincz György: Ismertette, hogy a kérelemről már egy korábbi testületi ülésen volt szó, akkor
a képviselő-testület további kiegészítést kért az Alapítványtól. Ennek eleget téve az Alapítvány
benyújtotta a kért információkat, és ezek ismeretében kell döntenie most a testületnek. A
kérelmet a Pénzügyi bizottság tárgyalta, felkérte Luka Jánost ismertesse a bizottság javaslatát.
Luka János: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen az Alapítvány elnöke is részt vett, aki bemutatta
a pavilon terveit és a kivitelezést is. A bizottság a pavilon elhelyezkedésére, biztonsági hátterére
volt kíváncsi. A képeket áttanulmányozta a bizottság és megfelelőnek találta azokat. Az
alapítvány elnöke elmondta, hogy a tavaszi-nyári időszakban a pavilon a tanórák megtartására
is megfelelő lenne. Az alapítvány 500 e. forint támogatást kért az önkormányzattól. A bizottság
támogatásra javasolja a Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány kérelmét az általános tartalék
terhére.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a bizottság javaslatát.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány kérelmét, 500.000 Forinttal támogatja
Jánossomorja Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének általános tartalékából.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet alapján a támogatási szerződést
megkösse.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatban részt vevő egyesületet a döntésről értesítse.
Felelős: Lőrincz György polgármester
dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: 2019. június 19.

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyebek napirendi ponton belül van két további döntést
igénylő ügy, amelyekhez csak szóbeli előterjesztések tartoznak.
11.3. Nyári táborok élelmezési díjának megállapítása
Lőrincz György: A településen megszervezett nyári táborok élelmezési díjának összegéről kell
döntenie a képviselő-testületnek. Ennek lényege az, hogy a művelődési házban különböző
tematikus napközis táborok zajlanak a nyári szünetben a gyerekek részére. A táborok szervezői
megkeresték az önkormányzat által fenntartott konyhát, hogy amennyiben van lehetőség, ott
szeretnének étkezni. A testület már az előző években is tárgyalták ezt a napirendi pontot.
Elmondta még, hogy a tavalyi évben a testület 700.- Ft/fő/nap áron nyújtotta ezt a lehetőséget
a táborozók részére. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Kérte Luka Jánost
ismertesse a bizottság véleményét.
Luka János: Napi háromszori étkezésről lenne szó, a tavalyi évhez hasonlóan 700.- Ft/fő/nap
áron javasolja elfogadásra a testület.
Lőrincz György: A bizottság javaslatát tette fel szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
településen megszervezésre kerülő nyári táborok élelmezési díját 700,- Ft/nap/fő
összegben állapítja meg, mely a tízórait, ebédet és uzsonnát is magában foglalja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: folyamatos
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11.4. Államháztartáson belülre, illetve egyháznak átadott támogatások
elszámolása

Dr. Péntek Tímea: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az államháztartáson belülre,
illetve egyháznak átadott támogatások is elszámolásra kerültek. Ezek a következők:
Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat 400.000 Ft, a Jánossomorjai Református
Egyházközség 650.000 Ft., Római Katolikus Egyházközség Mosonszentjános 3.285.750 Ft. A
támogatottak a támogatási szerződésnek megfelelően határidőben elszámoltak.
Lőrincz György: Felkérte Luka Jánost a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a javaslatot.
Luka János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a szóbeli előterjesztésben foglaltakat.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a szóbeli előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy az államháztartáson belülre,
illetve egyháznak átadott támogatások 2018. évi elszámolásait és beszámolóit az
alábbiak szerint fogadja el:
Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Jánossomorjai Református Egyházközség
Római Katolikus Egyházközség Mosonszentjános

400.000,- Ft
650.000,- Ft
2.285.750,- Ft

Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
Lőrincz György: Elmondta, hogy azok az ügyek, amelyek nyílt ülés keretein belül kerülnek
megtárgyalásra elfogytak. A zárt ülés megkezdése előtt a közérdekű információknak adott
helyet. Köszönetet mondott a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, az
önkénteseknek és a VÜMESZ dolgozóinak a kiváló városi gyermeknapi programok
lebonyolításáért.
Köszönetet mondott a Helyi Választási Iroda munkatársainak a kiváló munkáért, a
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, akik a május 26-án megtartott Európai Parlamenti
választások idején tevékenykedtek. Elmondta, hogy mind az előkészítés, mind a szavazatok
számlálása is rendben zajlott.
Tájékoztatta a képviselő-testületet a sikeres közbeszerzésről, a TOP 2.3.1.-es Körzeti Általános
Iskola Energetika korszerűsítése címmel kiírt pályázattal kapcsolatban. A kivitelezői
szerződések aláírásra kerültek és elmondta, hogy a tanév végezetével megkezdődnek a
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munkálatok. A pályázaton elnyert összeg 205 millió forint elegendő lesz a felújításra, így az
önkormányzatnak nem kell plusz forrást biztosítania erre a célra.
Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a díszpolgári cím adományozására május 31-ig
tehetnek javaslatot, majd lehetőséget biztosított a képviselő-testület tagjainak további
információk közlésére.
Molnár Gábor: Elmondta, hogy több újtanyai lakos is panaszkodott, amiért a Várbalogra
közlekedők nem tudják a kerékpárjaikat sehová sem biztonságosan lelakatolni. Kérte Bella
Sándort, a VÜMESZ vezetőjét, az említett területre biztosítsanak egy megfelelő
kerékpártárolót.
Az Erdősor és a Legelő utca között nagyon sok lett a patkány a hulladékgyűjtő környékén. Kérte
az önkormányzatot a mielőbbi intézkedésre.
További észrevétele május 1-jével kapcsolatos volt. Évekkel ezelőtt, amikor a képviselőtestület megalakult, döntött arról, hogy akik május 1-jével a vendéglátást ellátják, kötelesek
biztosítani saját maguknak erre a célra megfelelő pultokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez
idén sajnos nem valósult meg.
Elmondta továbbá, hogy a Móricz Zs. u. mögötti területen értékesített telkekkel kapcsolatban
több új, és régi lakó is megkereste őt a problémájukkal. Az új lakók elmondták, hogy kisebb
területet vehettek át az önkormányzattól, mint amennyit megvásároltak. Köszönhetően annak,
hogy rosszul lettek kimérve a telkek. Azután érdeklődött, hogy az új telkek esetén ez hogyan
fordulhatott elő?
Lőrincz György: Ígéretet tett az említett kerékpártároló kihelyezésére. Elmondta, hogy az
önkormányzatnak van szerződése rágcsálóirtásra, ezért ezt a problémát is orvosolni fogja az
önkormányzat. A vendéglátóssal kötött szerződésekben a jövőben az említett feltétel is elő lesz
írva. A Móricz Zs. u. mögötti telkekkel kapcsolatban elmondta, hogy már rendezés alatt vannak
a problémák, és megfogalmazta, hogy az önkormányzat igyekszik minél előbb mindenki
számára kedvező megoldást találni. Felkérte Bella Sándort a VÜMESZ vezetőjét, ismertesse a
problémát és annak megoldását.
Bella Sándor: A probléma alapvetően abból származik, hogy a Földhivatalban található térkép
és a valóság között eltérés van. A tulajdoni lapon meghatározott négyzetméterű telkek kerültek
eladásra, azonban amikor a kitűzés megtörtént, akkor szembesült vele az önkormányzat, hogy
azok a nagyságok nem egyeznek a valósággal. Elmondta, hogy a földmérő az ezzel kapcsolatos
munkálatokat elindította, így folyamatban van a probléma rendezése. Igyekszik az
önkormányzat ezt úgy megoldani, hogy ennek kivitelezése mind jogilag, mind emberileg a
legjobb legyen mindenki számára.
Molnár Gábor: Megköszönte a kielégítő választ, majd további kérdésként fogalmazta meg,
hogy miért kellett már most árkokat készíteni a Kertalja utcában, ezzel nehezítve a nagy
munkagépek munkáját. Illetve további kérdése volt, hogy az építési törmelékekkel miért nem
lehetett volna ideiglenesen feltölteni az említett utcát?
Bella Sándor: A vízelvezetési problémák megelőzése miatt voltak ezek a lépések szükségesek.
Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyebek napirendi ponton belül van még egy megtárgyalni
való ügye a képviselő-testületnek. Javasolta, hogy az említett és a 12. napirendi pontot zárt ülés
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formájában tárgyalja, tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjára.
Szavazásra tette fel javaslatának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2019. (V. 29.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 11.5.
és a 12. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, tekintettel Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c)
pontjára.
Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: azonnal
Lőrincz György: Elmondta még, hogy a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Megkérte a
vendégeket, hogy távozzanak az ülésteremből. A zárt ülés után megköszönte a részvételt és az
ülést befejezte.

K. m. f.

Lőrincz György
polgármester

Dr. Péntek Tímea
jegyző
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