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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni 

köteles a képviselő-testületet szeptember 15-ig. 2015. január 1-től hatályon kívül helyezték ezt a 

bekezdést, nem kötelező, de az átlátható gazdálkodás érdekében úgy döntöttünk, hogy a T. 

Képviselő-testület számára az előző évekhez hasonlóan készítünk féléves beszámolót. 

 

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

 

Az Önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása 

megfelelőnek ítélhető.  

Köztisztviselők besorolásánál a képviselő-testület által megállapított 62.000,-Ft-os illetményalapot 

alkalmaztuk.  

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

Újrónafő és Várbalog tekintetében látja el a közigazgatási feladatokat. 

 

A Mosonmagyaróvár Térségi Társuláson belül látjuk el a gyermekjóléti szolgálat, a családgondozói, 

házi-segítségnyújtás, és az idősek klubja működtetésének feladatait. 

 

Az önkormányzat tagja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak, továbbá a Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak.  

 

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

(vállalkozás) bevonásával látja el. 

 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás látja el Jánossomorja és Újrónafő 

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

Társulási Tanács, mely az intézmények irányítását végzi. 

 

Az intézményeink működtetése során önkormányzatunk esetében változatlanul igaz, hogy a 

működtetéshez központilag biztosított normatíva nem elegendő a kötelező feladatok ellátására. 

2019. évben a működési célra kapott állami támogatások eredeti előirányzata 213.703.-eFt, mely az 

önkormányzat működési kiadásainak a 30%-át fedezi körülbelül. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata (intézményi szinten): 

 

Bevételek alakulása: 

  

Az önkormányzat bevételei összesen 71%-ban teljesültek. Ebből az önkormányzat  működési 

bevételei 53%-ban, az állami támogatások 54%-ban, a közhatalmi bevételek 56 %-ban teljesültek, 

melyből a helyi adók alakulását az alábbi táblázat mutatja be:  
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Helyi adó bevételek alakulása: 

 

 Eredeti előirányzat Teljesítés százalék 

Iparűzési adó: 680000 386779 57% 

Építmény adó: 130900 64313 49% 

Gépjármű adó: 22000 12865 58% 

Talajterhelési díj: 300 122 40% 

Magánsz.komm.adója: 6500 5797 89% 

 

Egyéb közhatalmi bevétele között a 234.-eFt bírság, és 86.-eFt pótlék bevételünk szerepel. 

 

Az önkormányzat működési támogatásai a költségvetési törvény mellékletében szereplő ütemnek 

megfelelően megtörtént időarányosan.  

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai között a 2018. december hónapról 

áthúzódó bérkompenzáció található(123.-eFt). 

A működési célú központi előirányzatok között a 2018. évi MÁK ellenőrzésen feltárt járó normatíva 

szerepel 656.-eFt értékben. 

 

Egyéb működési célú támogatások bevételei 19.035.-eFt-ban teljesültek, melyek az alábbi 

bevételeket tartalmazza: 

-óvoda működtetésére Újrónafőtől:   4.823.- 

- OEP-től:      9.748.- 

-közfoglalkoztatásra:     248.- 

-Várbalogtól KÖH ítélet alapján:   4.216.- 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron az Interreges pályázat tényleges 

támogatását terveztük be, mely még az I. félévben nem érkezett meg. (Az előleg visszafizetése se 

történt meg a kiadási oldalon.) 

 

Ingatlan értékesítésből 10.038-eFt bevételünk származott, mely 5 lakótelek értékesítését 

tartalmazza.  

 

Az önkormányzat működési bevételei meghaladják az időarányos teljesítéseket, melynek a fő oka a 

következő: a Győri Tankerületnek kiszámlázott szolgáltatásokat (karbantartások) és a 

továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza (2018. évről áthúzódó teljesítéseket is). 

Az egyéb pénzügyi művelet tartalmazzák a vadásztársaságoktól átvett pénzeszközöket(1.735.-). 

Egyéb működési bevételek között az egyik gépjárműre kapott biztosítói kárdíjat, valamint az 

Interreges pályázathoz kapcsolódó kártérítést (3.210.-) tartalmazza.  

 

A 2018. évi maradvány igénybevétele megtörtént. 

 

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

kellett fejlesztési bevételből finanszírozni. 
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Kiadások alakulása: 

 

Költségvetési kiadásaink teljesülése a módosított előirányzathoz képest jóval elmarad (25%), mivel 

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

8. sz. melléklet mutat be. A működési kiadások 43%-ban teljesültek a takarékos és fegyelmezett 

gazdálkodásnak köszönthetően. 

 

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

szerződésben meghatározott ütemekben megkapták.  

 

 Az ellátottak pénzbeni juttatásai az önkormányzat által nyújtott ellátásokat tartalmazza. 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre a Református Egyházközségnek 

átadott pénzeszközt tartalmazza(750.-eFt). 

 

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

előirányzathoz képest 13%-ban teljesült, mivel az I. félévben az előkészítő munkálatok zajlottak.  

 

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

 

Pénzkészlet alakulása: 

 

2019. június 30-án az önkormányzat költségvetési bankszámlájának egyenlege 136 millió Ft, az 

adós számlákon összesen 447 millió Ft található. Az intézmények számláin 21 millió Ft van. Az 

Interreges alszámlánkon továbbra is megtalálható a visszafizetendő előleg (66 millió Ft). 

 

TOP-os pályázatokhoz a MÁK-nál kellett az önkormányzatnak számlákat nyitni, melyeken 171,5 

millió Ft található. 

 

Részesedések alakulása: 

 

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

önkormányzat.  

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

 

Részesedésekkel kapcsolatos vagyonvesztés nem történt. 

 

Intézmények gazdálkodásának alakulása: 

 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Ellátó Szervezet (VÜMESZ): 

 

Az önkormányzat a Vümeszen 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 
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belül működik a közterület-felügyelet, azonban a korábbi közterület-felügyelő távozása óta a 

feladatkör betöltetlen. Folyamatosan hirdetjük az állást, azonban eddig senki sem jelentkezett az 

állásra. Az egy-két érdeklődő a részletes feltételek megismerését követően nem adtak be pályázatot 

az állásra. 

Az első félév során kiemelt feladat volt az orvosi rendelő felújításának előkészítése és a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítása, az útfelújítások, játszótér építések előkészítő munkáinak, illetve 

a kivitelezők kiválasztásával kapcsolatos eljárások megvalósítási feladatainak ellátása, valamint a 

Kék Bagoly Bölcsőde pályázatának előkészítése. Szintén kiemelt figyelmet fordítottunk a Móricz 

Zsigmond utca mögötti lakóterület útépítésének előkészítésével, illetve megvalósításával 

kapcsolatos feladatokat is. 

Ezek mellett előkészítettünk és lebonyolítottunk több beszerzési eljárást is: parkfelújítások, 

Városháza és az önkormányzati lakóépületek felújítása, gépbeszerzések, péteri óvoda 

fűtéskorszerűsítése. 

 

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

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

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

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

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

kezelése. Azt is meg kell említenünk, hogy a gépeink meghibásodásából adódóan jelentős 

összegeket kellett költeni a javításokra, illetve a javítások elhúzódása miatt hosszabb ideig nem 

álltak rendelkezésünkre. Ilyenkor külső erőforrások bevonásával igyekeztünk a feladatellátást 

megoldani. 

A tevékenység jellegéből adódóan a kiadások nagyobbik része a második félévben fog jelentkezni. 

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal: 

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves munkája kiegyensúlyozottnak tekinthető, 

a bevételek 47%-ban, a kiadások 44 %-ban teljesültek.  

2017. január elsejétől belső munkaszervezeti átszervezéssel a kirendeltségen a kirendeltségvezető 

feladatait az aljegyző látja el, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a pénzügyi osztályvezető, a 

székhelyen dolgozó gazdálkodási ügyintézők látják el, megbízási szerződéssel szaktanácsadás 

keretében pedig a gazdálkodás tekintetében külső vállalkozás segíti munkájukat. Az adóügyi 

feladatokat mind Újrónafő, mind Várbalog településeken 1-1 fő állandóan a kirendeltségen dolgozó 

köztisztviselő látja el. A titkársági ügyintéző státusza jelenleg betöltetlen Újrónafőn. 

 

A 2019. évben továbbra is – a 2017. évi átszervezésnek köszönhetően - a feladatok ellátása 

zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen.  

 

Kék Bagoly Bölcsőde: 

 

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

feladatokat.  

Összesen 10 fő dolgozó látja el az intézményi feladatokat.  

2019-ben a vezetőképzésen vettem részt Budapesten, két kisgyermeknevelő járt szakmai 

konferencián szintén Budapesten és a két szakács is részt vett oktatáson.  



6 

 

Az első félévben teljes gyermek létszámmal működtünk.  

Főzőkonyhánkon két szakács látja el a bölcsődei gyermekek élelmezését.  

Bölcsődénk gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látja el feladatát megbízási 

jogviszonyban.  

2019 első felében két nagyobb udvari játszóházat vásároltunk. Szakmai ellenőrzés után 

vásároltunk néhány dolgot amire feltétlenül szükség volt, ezek főleg egészségügyi szempontból 

voltak fontos, fertőtlenítő és kötszerek. 

 Intézményünk működésében jelentős változás nem történt a 2019-as év első felében. 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár: 

 

Az intézmény a város kulturális életének meghatározó szervezője. Az intézmény mindamellett, 

hogy egy kulturális „szolgáltató” központ, ezen feladatain felül hivatott a városban élő és működő 

civil szervezeteket támogatni, a kulturális hagyományokat, eredményeket megőrizni. A Balassi 

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár a szabadidő eltöltésének többfunkciós tere, amely egyszerre 

valósítja meg a közművelődés közösségi és a szórakoztatás közönségi terét.  

2019. május 13-dátummal a Sós Antal Közösségi Ház az intézmény telephelyeként működik. 

Személyi változások 

 A 2019-es évben változatlan személyi feltételek mellett láttuk a munkatervben meghatározott 

feladatokat. 

Tárgyi, szakmai feltételek alakulása  

   2019-es év első félévében a költségvetésben elfogadott beszerzések, felújítások közül a 

művelődési házban csak az öltőzői szekrények és az irodai bútorok kiegészítése realizálódott, 

melyre a tárolási lehetőségek bővítése miatt volt szükség. A minőségibb hangosításhoz szükséges 

hangfalak, erősítő beszerzését a következő félévre tervezzük. Intézményünk a szakmai munka 

elvégzéséhez az anyagokat, szolgáltatásokat a munkatervben meghatározott feladatokhoz 

hozzárendelt összegek szerint használta fel 2 222 E Ft erejéig. Ezen felül a könyvtárban 2019 1. 

félévében könyvbeszerzésre összesen 533 E Ft-ot fordítottunk. Folyóirat beszerzésre idén 33 E Ft-ot 

költött a könyvtár. Megtörtént a konyhai vizesblokk kialakítása, mellyel biztosítani tudjuk a 

megfelelő higiéniás körülményeket a rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint az ott dolgozó 

kollégáknak. 

A könyvtár bevétele (beiratkozási díj, kártérítés, internethasználat, irodai szolgáltatások és tábori 

részvételi díj) 330 E Ft volt.  
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A művelődési ház bevétele vásárok, valamint rendezvények terembérleti, illetve jegybevételéből 

tevődik össze. 2019. 1. félévében közel 1,8 millió Ft folyt be. 

A helytörténeti gyűjteményünket 2 db üvegtárlóval bővítettük – időszaki kiállításaink anyagainak 

megfelelő elhelyezése érdekében -. Jegybevétel elenyésző (5 E Ft), mert általában a kiállításokat 

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

kihasználja a megnyitók ingyenességét. 

 

Aranykapu Óvoda Jánossomorja: 

 

Az illetmények kifizetése a félévnek megfelelő, egy esetben fizettünk jubileumi jutalmat a második 

félévben pedig a két nyugdíjba vonuló kolléganőt megillető jubileumi jutalom kerül majd 

kifizetésre. Megtörtént a cafetéria kifizetése. Összességében a foglalkoztatottak személyi 

juttatásainak kifizetése a tervezetnek és az első félévnek megfelelő. 

A dologi kiadások globálisan időarányosan teljesültek, azonban ezen belül a közüzemi díjak az 

eredeti előirányzat időarányos részét meghaladták, mivel a már 1,5 éve húzódó fogyasztási 

felülvizsgálat megtörtént, és az elmaradásokat kiszámlázták a szolgáltatók.  

A szakmai anyagok beszerzése a félévnek megfelelő.  

 

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

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2019. augusztus 7. 

 

 

 

 

 

                                                            

 Lőrincz György s.k. 

                                                                                         polgármester 


