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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült 2019. október 30. napján a Jánossomorjai Városháza hivatalos helyiségében megtartott 

önkormányzati képviselő-testületi alakuló ülésről. 

 

 

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

   Jánossomorja Televízió munkatársai. 

 

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, vendégeket az új 

képviselő-testület első ülésén. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő 

képviselő jelen van, (Jánó Zoltán igazoltan van távol) továbbá módosító javaslatot tett, hogy a 

kiküldött napirendi pontok az „egyebek” napirendi ponttal kerüljön kiegészítésre.  

Szavazásra tette fel, hogy a napirendi pontokkal és a módosító javaslattal egyetértenek-e a 

képviselő-testület tagjai. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2019. (X. 30.) Kt. 

határozata Jánossomorja Város Önkormányzata a következő napirendet fogadta el. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

 következő napirendet fogadta el: 

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a 

megbízólevelek átadása 

2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

3./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása 

4./ Egyebek 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont  

 

 

- A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a 

megbízólevelek átadása (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Felkérte Fördős Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, számoljon be a 

választás végleges eredményéről és adja át a megbízóleveleket. 
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Fördős Zoltán: A Helyi Választási Bizottság nevében köszöntötte a megválasztott polgármestert 

és képviselő-testület tagjait. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2019. október 13. napjára 

kitűzött önkormányzati képviselők és polgármesterek választása zavartalanul bonyolódott le. 

Jogorvoslati kérelemmel a Helyi Választási Bizottsághoz három alkalommal fordultak, két 

esetben választási alapelvek megsértése miatt kifogás és egy esetben az eredmény 

megállapítása ellen fellebbezés érkezett. 

A helyi választási bizottság egy esetben állapított meg jogsértést, másik esetben elutasította a 

benyújtott kifogást. Az egyéni listás választás eredménye ellen benyújtott fellebbezést 

bizottságunk felterjesztette a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A 

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 2019.október 18-án döntésünket 

helybenhagyta. 

 A választásra jogosult 5001 főből 2933 fő jelent meg, ez 58,65 %-os részvételt mutat. Az 

érvényes szavazatok alapján a választók Lőrincz György urat választották polgármesterré. A 

megválasztott képviselők: Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna, Molnár Gábor, Bella Zsolt 

János, Lipovits Máté, Winkler László, Jánó Zoltán, Maglódi Zsolt, Horváth Dániel. 

Felkérte Lőrincz György urat, vegye át megbízólevelét. 

Ezt követően felkérte a megválasztott képviselőket, Ők is vegyék át megbízólevelüket.  

 

Lőrincz György: Megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének, tagjainak, a Helyi 

Választási Irodának és a szavazatszámláló bizottság tagjainak a választás ideje alatt végzett 

munkáját. 

 

 

2./ Napirendi pont  

 

 

- Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

 

Fördős Zoltán: Felkérte a képviselő-testületi tagokat, a Polgármester Urat, és a megjelenteket, 

hogy az eskütételhez álljanak fel.   

A képviselő-testületi tagok és a polgármester eskütétele megtörtént, melynek tényét az 

esküokmány aláírásával igazolták. (4.-5. sz. melléklet)  

A Helyi Választási Bizottság nevében jó munkát, erőt, egészséget és kitartást kívánt a 

polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak 

 

 

3./ Napirendi pont 

 

 

- A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása (6. sz. 

melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Megkérte dr. Péntek Tímea jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 

 

dr. Péntek Tímea: Valamennyi képviselő-testületi tag megkapta az előterjesztést. Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. §-a 

rendelkezik a polgármesterek illetményéről. A 71 § (2) bekezdés értelmében a megyei jogú 
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város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának 

időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a 

központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 

illetménypótlékából álló illetményének összegével.  

 

A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult. 

Az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében az 

államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. 

§-a szerinti illetményalap 12-szerese (463.800.-Ft).  A (2)-(3) bekezdés szerint az államtitkár 

illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a (231.900.-), a 

vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a (301.470.-Ft). 

Fenti jogszabályok alapján Lőrincz György főállású polgármester illetménye havi 

598.302.-Ft, költségtérítése: 89.745.-Ft. 

 

Winkler László: véleményem szerint ez a fizetés, (mely a jogszabály alapján került 

meghatározásra) aránytalan egy ekkora település vezetéséhez. Nem értek vele egyet, keressünk 

egy olyan megoldást, mely alapján meg tudjuk emelni a polgármester bérét.  

 

dr.Péntek Tímea: jelen pillanatban erre a képviselő-testületnek nincs lehetősége, 2019. 

december 31-ig biztosan így szabályozza a jogszabály.  

 

Lőrincz György: Bejelentette érintettségét, a szavazásban nem kívánt részt venni. 

Szavazásra tette fel kizárásának elfogadását a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megtárgyalásával kapcsolatosan.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2019. (X. 30.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testület érintettség miatt kizárja a szavazásból 

Lőrincz Györgyöt a polgármester illetményének és költségtérítésének elfogadásával 

kapcsolatosban.  

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a polgármester 

illetményének és költségtérítésének elfogadását.  

 

A képviselő-testület 6 igen, és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2019. (X. 30.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőrincz György főállású  

polgármester illetményét 2019. október 14. napjától bruttó 598.302,- Ft-ban,  

költség térítését 89.745,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

4./ Napirendi pont  

-  Egyebek 

-  Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Lőrincz György  tájékoztatta képviselő-testületet a Jánossomorja, Várbalog, Újrónafő között 

2013. februárban megkötött Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására irányuló 

megállapodást az elmúlt 6 évben nem sikerült módosítani. A három település között elszámolási 

nézet különbségek alakultak ki a finanszírozás nem egyértelmű szabályozása miatt.  

Az Mötv. 85. § 3.bek. alapján az Önkormányzati választások napját követő 60 napon belül lehet 

a Közös Önkormányzati Hivatalt megszűntetni, vagy létrehozni. Az idő rövidsége miatt, 

amennyiben nem sikerül (6 év alatt nem sikerült) a finanszírozás kérdését egyhangúlag 

módosítani, úgy december 12-ig van lehetősége az Önkormányzatnak arra, hogy a KÖH-ből 

kiváljon és önálló polgármesteri hivatalt alapítson. 

 

Molnár Gábor: véleménye szerint teljesen új alapokra kell helyezni a megállapodást, teljesen 

új Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása a legcélravezetőbb ebben a helyzetben.  

A kiválás kérdése hangsúlyos véleménye szerint.  

 

dr. Péntek Tímea: Amennyiben mind három településnek sikerül megegyeznie a módosítást 

illetően, akkor nem kell új hivatalt (új alapító okirat, új költségvetési szerv) létrehozni.  

Amennyiben a kiválás mellett dönt a Képviselő-testület, abban az esetben teljesen új 

költségvetési szerv létrehozása szükséges. Az első megoldás lényegesen célszerűbb és 

egyszerűbb.  

 

Molnár Gábor: Elfogadja, hogy a kiválást megelőzően egy utolsó próbálkozást tegye a 

polgármester a megegyezés irányába. Kéri továbbá a jegyzőt, hogy a soron következő ülésre 

készítse el a megállapodás módosításának tervezetét, az alábbi szempontok szerint. 

- finanszírozás alapja: a beszámítást követő állami támogatás összege.  

- Újrónafő, Várbalog biztosítja az 1-1 fő kirendeltségen dolgozó köztisztviselő juttatásait.  

 

 

Lőrincz György: szintén egyetért azzal, hogy a kiválást megelőzően a megállapodás 

módosítását kezdeményezze a Képviselő-testület a fenti elvek alapján.  

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

 

Szavazásra tette fel a megállapodás módosításának kezdeményezésének elfogadását az alábbi 

szempontok alapján:  
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- finanszírozás alapja: a beszámítást követő állami támogatás összege.  

- Újrónafő, Várbalog biztosítja az 1-1 fő kirendeltségen dolgozó köztisztviselő juttatásait.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2019. (X. 30.) Kt. 

határozata: 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

alábbi elvek alapján kezdeményezi Jánossomorja – Várbalog - Újrónafő által kötött 

Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítását: 

 

− finanszírozás alapja: a beszámítást követő állami támogatás összege.  

− Újrónafő, Várbalog biztosítja az 1-1 fő kirendeltségen dolgozó köztisztviselő 

juttatásait. 

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban szereplő szempontok szerint a soron következő 

testületi ülésre készítse elő a megállapodás tervezetét. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban rögzített elvek mentén egyeztetést 

folytasson a két településsel.  

 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

  dr. Péntek Tímea jegyző 

 Határidő: 15 nap ill. soron következő képviselő-testületi ülés 

 

Napirendeket követően  

 

Lőrincz György: Átadta a szót dr. Péntek Tímeának 

 

 

dr. Péntek Tímea: tájékoztatást nyújtott a képviselő-testület tagjainak a vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettség teljesítéséről. Ismertette, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselőnek, 

polgármesternek megválasztásától számított harmincnapon belül vagyonnyilatkozatot köteles 

tenni, melyhez csatolnia kell a vele közös háztartásban élő, házas-élettársának, gyermekének 

vagyonnyilatkozatát. Ismertette, hogy a kötelezettségüket 2019. november 12-ig kell teljesíteni. 

Továbbá felhívta a figyelmet, hogy a polgármesternek és a testületi tagoknak a már hivatkozott 

jogszabály 38. § (4) bekezdése alapján kérelmeznie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvételt, és ezt a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig igazolni 

kell a képviselő-testület előtt. A kérelmet 2019. november 12-ig kell benyújtani a Nemzeti Adó-

és Vámhivatalhoz, míg a testület előtt ezt 2019. december 31-ig kell igazolni. Kérte a határidők 

pontos megtartását. 

 

Kiosztásra kerültek a vagyonnyilatkozatok, illetve az elhangzottakhoz készült tájékoztatók. 
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Lőrincz György: Elmondta még azt, hogy célja az elkövetkező öt évben az, hogy egy nyugodt, 

megfontolt, együttműködő és építő képviselő-testületi munka folyjon, hiszen közös feladatuk a 

sikeres Jánossomorja fejlődésének előmozdítása.  

 

 

Lőrincz György: megállapította, hogy nincs több hozzászólás, megbeszélni való. 

Megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Lőrincz György        dr. Péntek Tímea 

 polgármester                                         jegyző 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


