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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült 2019. november 20. napján a Jánossomorjai Városháza hivatalos helyiségében 

megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. 

 

 

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

   Jánossomorja Televízió munkatársai 

 

 

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

képviselő-testület ülésén. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő 

képviselő jelen van. Módosító javaslatot tett, hogy a kiküldött napirendi pontok esetében a 6. 

napirendi pontnál, ami a bizottsági tagok megválasztása és eskütétele, kerüljön beillesztésre 

János Zoltán megválasztott képviselő eskütétele, aki az alakuló ülésen nem tudott megjelenni.  

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

képviselő-testület tagjai. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta 

el: 

 

 

1. A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, a helyi polgárőrség, a Mosonmagyaróvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a helyi ÖTE beszámolója 

 

2. Az AQUA Szolgáltató Kft. beszámolója 

 

3. NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. beszámolója 

 

4. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója 

 

5. Jánossomorja Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata  

 

6. Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása, képviselő, nem képviselő bizottsági tagok 

eskütétele 

 

7. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

 

8. Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 

 

9. A helyi adórendelet felülvizsgálata 

10. 2020. évi belső ellenőrzési terv 
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11. Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás felülvizsgálata 

 

12. Beszámoló a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. tevékenységéről  

 

13. Jánossomorjai VÜMESZ beszámolója  

 

14. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 

 

15. MTT Társulási Tanácsba delegálás 

 

16. Ingatlanügy 

 

17. Beszámoló a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

tevékenységéről 

 

18. Kék Bagoly Bölcsőde Intézményvezetőjének kérelme 

 

19. Jánossomorja Sakk Barátok Egyesületének kérelme 

 

20. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

21. Egyebek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

1./ Napirendi pont  

 

- A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, a helyi polgárőrség, a Mosonmagyaróvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a helyi ÖTE beszámolója 

(3.  sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: elmondta, hogy évek óta ezen szervezetek beszámolóját együtt tárgyalja a 

képviselő-testület, hiszen tevékenységük részben összefügg, és egymást segítve végzik a 

munkájukat a településünkön. Elsőként a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság beszámolóját 

tárgyaltja a képviselő-testület. Barna Úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, így az 

Örsparancsnok és kollégája válaszol a beszámolóval kapcsolatosan felmerülő kérdésekre. 

Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az írásos anyaghoz? 

 

Bán József: Köszöntötte a megjelenteket. Az írásos beszámolóhoz nem kívánt kiegészítést 

tenni, elmondta, hogy az esetleges kérdésekre melyekre nem tud most válaszolni, arra írásban 

fogja a választ megküldeni.  

 

Lőrincz György: átadta a szót a képviselő-testületi tagoknak a Mosonmagyaróvári 

Rendőrkapitányság beszámolójával kapcsolatban.  

 

Lipovits Máté: Köszöntötte a rendőrkapitányság képviselőit, a testületi tagokat, megjelenteket.  

Elmondta, hogy kérdése részben összefügg a polgárőrség tevékenységével (beszámolójában 

szintén szerepel), mely az illegális hulladék lerakók ügye. Elmondta, hogy korábban volt döntés 
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a vadkamerák kihelyezéséről, így kérdése, hogy történt-e előrelépés az ügyben? Javaslata, hogy 

amennyiben nem került kihelyezésre vadkamara, úgy annak költsége a következő évi 

költségvetésbe kerüljön betervezésre, hogy az illegális hulladéklerakó helyeket egyrészt 

feltérképezzük, másrészt felszámoljuk.  

A rendőrség felé intézett másik kérdése, hogy a kamerarendszert esetleg kell-e még bővíteni, 

vagy a jelenleg kihelyezett kamerarendszer megfelelő-e? Illetve a meghibásodás a rendszerre 

mennyire jellemző, és annak kijavítása mennyi időt vesz igénybe?  

 

Bán József: elmondta, hogy a bővítésekkel kapcsolatosan Gellén Sándor kollégája tudna 

nyilatkozni. Amit tapasztalt a kamerarendszeren azaz, hogy nagyon jól kiépített és felszerelt, és 

minőségileg is nagyon jó képeket készítő rendszer, melyen nagyon jól lehet követni a 

jogsértéseket.  

Véleménye szerint az Andau-i útnál amennyiben lehetséges kellene további kamerát kihelyezni. 

Valamint összegezni, és elemezni kell, hogy az elmúlt években hol történtek illegális hulladék 

lerakások, és annak a függvényében további vadkamerák kihelyezése lenne célszerű. 

 

Lőrincz György: a vadkamerákkal kapcsolatosan elmondta, hogy míg a településen volt 

közterület-felügyelő, az idő alatt Ő feltérképezte javarészt külterületi területen levő illegális 

hulladéklerakó helyeket, és beszereztünk, kihelyeztünk úgynevezett vadkamerákat. A 

tapasztalat azt mutatta, hogy fél sikerrel jártunk, mivel ezek a kamerák úgy vannak beállítva, 

hogy mozgásra bekapcsolnak, és elkészíti a felvételeket. Kiemelte, hogy az időjárási helyzet 

változásával a levelek, a fák mozgására gyakorlatilag pillanatonként bekapcsoltak a kamerák, 

ezáltal hamar megteltek a kamerák tárhelye. Amennyiben a kamerák nyílt terepre kerülnek 

kihelyezésre, abban az esetben az elrettentés funkciója meg van, de a rögzítés funkciója nincs.  

Tájékoztatást nyújtott, róla, hogy jelen pillanatban a kamerák nincsenek kihelyezve, de a 

rendőrséggel egyeztetve kihelyezésre kerülhetnek a vadkamerák a megfelelő területekre.  

A polgárőrségnek a LEADER program keretében lehetősége volt pályázni vadkamerák 

beszerzésre, ekkor három újabb kamera helyet határoztunk meg. A LEADER szervezet a 

pályázatot támogatta, a támogatói okirat aláírása folyamatban van.  

 

Lőrincz György: Ismételten megadta a szót a képviselő-testület tagjainak, Molnár Zoltánné Dr. 

Mihályi Zsuzsanna kért szót. 

 

Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna: megköszönte saját és munkatársai nevében a rendőrök 

rendkívül segítőkész, korrekt és gyors munkáját, melyet mind az ügyeleti, mind a háziorvosi 

munkája során tapasztalt.  

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy az illegális szemétlerakás esetén a tetten érésen kívül van-e 

lehetőség az utólagos felelősség vonásra? 

 

Bán József: Elmondta, hogy amennyiben az elkövető kilétére fény derül, nincs semmi akadálya 

a felelősségre vonásnak.  

Kiemelte, hogy a kamerarendszer működtetése nagyon hasznos. Amely településen van 

kamerarendszer ott a bűncselekmények száma jelentősen csökkent. A településen is több 

eredményes felderítés történt a kamerarendszer alapján.  

 

Lőrincz György: A rendőrség beszámolóját idézte miszerint „Jánossomorja város nem tartozik 

a bűnügyileg fertőzött települések közé.”  

Érdeklődött, hogy 2018. évben ugyanakkor nőtt a kiemelt bűncselekmények száma, ennek mi 

lehet az oka, végeztek-e ezzel kapcsolatban felmérést? Illetve van-e lehetőség a rendőrség a 
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közterületeken való egyre nagyobb jelenlétre, ennek a növelését miként tudják megvalósítani? 

 

Bán József: Tájékoztatást nyújtott róla, hogy a beszámolóban az országos tendenciát írt le a 

Rendőrség, mely jellemző Jánossomorjára is. Kiemelte, hogy látható a 2018 évhez képest 2019 

évben csökkent a bűncselekmények száma, a közbiztonság a településen rendben van. Továbbá 

ismertette, hogy a település a migrációs útvonalba szerepel, így a határrendészeti és megyei 

munkatársak is jelen vannak, de a helyi rendőrőrs is mindent megtesz ami a jelenlegi állományi 

létszámból megvalósítható. 

  

 

Lipovits Máté: Felhívta a rendőrség és a polgárőrség fokozott figyelmét az önkormányzat által 

telepített és felújított zöldfelületek ellenőrzésére.  

 

Bán József: Elmondta, hogy a rendőrség tudomásán kívül semmi olyan dolog nem marad, ami 

történik a városban jogsértés terén.  

 

Lőrincz György: megköszönte a rendőrség beszámolóját. A Polgárőrség beszámolóját 

ismertette. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a polgárőrség vezetője egyéb elfoglaltsága miatt 

nem tudott részt venni a testületi ülésen, és a beszámolóval kapcsolatban felmerülő, 

megválaszolatlan kérdésekre írásban válaszol. 

Elmondta, hogy az anyagot áttekintve láthatjuk, hogy mind a rendőrség, mind a polgárőrség 

beszámolójában hangsúlyosan szerepel, hogy szorosan együttműködnek, segítik, kiegészítik 

egymást. Megköszönte a polgárőrök egész éves munkáját.  

 

Lipovits Máté: elmondta, hogy a polgárőrség beszámolójában olvasta a drogmegelőzési és 

ifjúságvédelmi tevékenységet. Kérdése lenne, hogy készült-e felmérés, tájékoztatás a 

jánossomorjai drogozással kapcsolatosan, mely egy korábbi beszámoló kapcsán merült fel?  

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az ifjúságvédelmi szakember tájékoztatása alapján 

Jánossomorja nem kiemelten fertőzött település a drogozás területén. Javasolta, hogy a konkrét 

adatokkal később foglalkozzon a testület. Megállapította, hogy a polgárőrség beszámolójával 

kapcsolatosan nincs több kérdés, hozzászólás.  

 

- Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója 

Lőrincz György: Köszöntötte a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségéről 

Szilágyi János urat. Felkérte a katasztrófavédelem írásos beszámolójának kiegészítésére, illetve 

a felmerülő kérdések megválaszolására.  

 

Szilágyi János: Köszöntötte a megjelenteket. Köszönetét fejezte ki az Önkormányzatnak, hogy 

2019.évben is támogatta a katasztrófavédelem munkáját. Megköszönte a közbiztonsági referens 

munkáját, aki közreműködött, hogy az idei évben Jánossomorjai csapatok is megjelentek 

katasztrófa védelmi vetélkedőn.  

Elmondta, hogy a kirendeltség egyik legfontosabb célkitűzése az önkéntes mozgalom erősítése, 

ezen belül is a Tűzoltó Egyesületek erősítése. A tűzoltó parancsnokság a megyében a legtöbb 

együttműködéssel rendelkezik, melyet 1-3 kategóriába sorolnak. Jánossomorja az egyik 

legtávolabbi pontja a hivatásos egységektől, és a település Önkéntes Tűzoltó Egyesülete mind 

személyi állományban, mind technikai felkészültségben nagyon jól áll az együttműködő 

egyesületek között. Az Önkormányzat segítségét kérné, egy magasabb kategóriájú 

együttműködési megállapodás megkötéséhez. 

A beszámolóból egy eseményt emelt ki a szeméttelepen keletkezett akut tűzesetet, mely 
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kapcsán a környezetvédelmi hatóságokkal megállapításra került, hogy a technológia nem az 

előírásoknak megfelelően zajlott.  

 

Lőrincz György: elmondta, valóban a Jánossomorja Tűzoltó Egyesület önkéntesei szakmailag 

az egyik legfelkészültebbek a környéken, ugyanakkor a dokumentálás, és a nyilvántartás 

vezetésében vannak hiányosságok, mely esetleg gátolja az előre lépést. 

 

Átadta a szót a képviselő-testületi tagoknak a beszámolóhoz kapcsolódó esetleges kérdések, 

észrevételek megtételéhez. 

 

Winkler László: a Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként megköszönte a 

dicsérő szavakat. Elismerte, hogy az egyesület esetében vannak hiányosságok, melyek az 

egyesület szakmai munkáját nem befolyásolják, mert a szakmai tudás a felszerelés a feltételek 

biztosítottak. Elmondta, hogy az 1-es kategóriába történő belépés még több felelősséggel, még 

több adminisztrációval jár. 

 

Bella Zsolt: példa értékűnek tartja azt a tevékenységet, melyet a Katasztrófavédelem, és az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület a településünkön végez, és azt az együttműködést melyet az 

Önkormányzat, a település lakossága felé tanúsít. Biztosította az egyesületet, hogy az 

Önkormányzat a jövőben is támogatni fogja azt a nemes munkát, melyet végez.  

 

Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy vizsgálják-e a depóniánál keletkezett tűzeset felelősség 

kérdését. Érdeklődött, hogy mennyiben okozott többlet tűzesetet a kéményeknek már nem 

kötelező vizsgálata, illetve tájékoztatást kért, hogy a „Ne gyújts, inkább gyűjts” programhoz a 

komposztálót biztosítja-e jelenleg is ingyenesen a Rekultív Kft. 

 

Szilágyi János: Elmondta, hogy nem csak tűzvédelmet lát el a Katasztrófavédelem, hanem 

tűzvédelmi hatóságként is jelen van az érintett területen. Iparbiztonsági hatósági ellenőrzését is 

végrehajtott a Rekultív Kft telephelyén. A tűz keletkezésnek okának megállapításánál a 

környezetvédelmi hatóság az eljáró hatóság, hatáskörrel ők rendelkeznek. Továbbá az 

iparbiztonsági eljárásban bevonásra kerültek, így egy társhatósági ellenőrzést hajtottak végre.  

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása megtörténtek mind tűzvédelmi, mind 

iparbiztonsági szempontból.  

Elmondta, hogy az önálló lakóépületeknél eltörölték a kötelező időszakos kémény 

felülvizsgálatot, de kampánnyal, fórumokkal felhívták az önálló felelősségre a figyelmet. 

Üdvözölte a szén-monoxid mérő használatának elterjedését. Kiemelte, hogy nem szaporodtak 

meg a kéménytüzek.  

A „Ne gyújts, inkább gyűjts” programot tovább szeretnék folytatni, álláspontja szerint a 

komposztáló házilag is elkészíthető.  

Megköszönte a figyelmet, és kérte a Katasztrófavédelem beszámolójának elfogadását.  

 

- Helyi ÖTE beszámolója: 

 

Lőrincz György: Megköszönte a kiegészítéseket, válaszokat.  Ismertette z Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület beszámolóját. Elmondta, hogy a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületre nem csak 

szakmai, katasztrófavédelmi szempontból, hanem különböző közösségi rendezvények, 

ünnepségek biztosításakor is számíthat a település  

 

Kránitz József: A beszámoló kiegészítéseként elmondta, hogy az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületnek 2018 októberétől közel 40 vonulása volt. Álláspontja szerint mennyiben a helyi 
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Tűzoltó Egyesület az 1. kategóriába kerül, az még nagyobb felkészültséget igényel, de nem 

vetik el a gondolatot. Kiemelte, hogy az Egyesület részt vett a depónia tűz ügyeleti 

tevékenységében, kazaltűz oltásában. 

 

Molnár Gábor: Megköszönte a tűzoltóság, és a katasztrófavédelem, a helyi rendőrőrs munkáját. 

Felvetette az Erdősor utca végén található hulladéklerakó kérdését, hogy milyen feltételek 

mellett működik, és hogyan, mivel nagyon elszaporodtak a patkányok száma. Véleménye, hogy 

valamit ezzel tenni kell. Nem javasolja a jelenlegi hely fenntartását. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a patkányok elszaporodása országos jelenség, az Erdősor utca 

végén hulladék tárolás kérdését megvizsgálják.  

 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadását.  

 

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 

Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Szavazásra tette fel Jánossomorjai Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorja Polgárőr 

Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Szavazásra tette fel a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Winkler László: Bejelentette érintettségét, a szavazásban nem kívánt részt venni. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel, miszerint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójának 

elfogadásáról szóló szavazásból Winkler Lászlót kizárják. 

 

 A Képviselő- testület 8 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójának elfogadásáról szóló szavazásból Winkler 

Lászlót kizárja.  

 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Szavazásra tette fel az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Megköszönte a vendégeknek, hogy megjelentek, és kiegészítették a 

beszámolót, valamint, hogy egész évben a város szolgálatában állnak.  

 

A megjelent vendégek távoztak a képviselő-testület üléséről. 

 

2. Napirendi pont (4.sz. melléklet) 
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- Az AQUA Szolgáltató Kft. beszámolója 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft.-től a képviselő elfoglaltság miatt 

nem tudott részt venni a beszámoló tárgyalásán, az írásos anyagot megküldték, a felmerülő 

kérdéseket továbbítja az AQUA Kft ügyvezetőjének.  

 

Molnár Gábor: Örömét fejezte ki, hogy az utcákban ahol új aszfaltot helyeztek el, ott a 

vízvezetékek cseréje is megtörtént, Javasolta, hogy a jövőben is folytassanak egyeztetéseket 

ezen a téren az AQUA Szolgáltató Kft-vel.   

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a beszámolót áttekintve megállapította, hogy a 2019 évi 

bérköltségek időarányosan is csak 38%-ban teljesültek. Érdeklődött, hogy munkaerő hiánnyal 

küzd-e a cég, illetve, hogy mennyiben veszélyezteti ez a jövőbeni teljesítményt. 

 

Lőrincz György: Előadta, hogy a kérdést írásban továbbítják az AQUA Szolgáltató Kft.-nek.  

 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel az az AQUA Szolgáltató Kft. beszámolójának elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AQUA Szolgáltató Kft. 

beszámolóját elfogadta. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

3. Napirendi pont  

 

- NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. beszámolója (5.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a beszámolót áttekintve látható, hogy a cég az elmúlt években 

több átszervezésen esett át. Kiemelte a beszámolóból, hogy a céggel a legnagyobb 

együttműködése az önkormányzatnak, a Kertalja utca földgáz ellátásának a biztosítása volt, 

melyet szeretnénk tovább folytatni a Szőlőskert utca irányába. Tájékoztatta a testületet, hogy a 

szolgáltató képviselője elfoglaltság miatt nem tud részt venni. 

 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel a NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. beszámolójának elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 
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Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NKM Észak-Dél 

Földgázhálózati Zrt. beszámolóját elfogadta. 

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő:  azonnal 

 

 

4. Napirendi pont  

 

- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója (6. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a beszámoló részletesen tartalmazza, hogy mely utak 

tartoznak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe, és milyen nehézségei vannak az utak 

karbantartásával. Kiemelte, hogy az önkormányzat számára fontos, a tranzit kamionforgalom 

elterelése, ami a jövő év elején várható, melyben a Magyar Közútnak is szerepe lesz.  

Elmondta, hogy a Magyar Közút képviselője sem tud jelen lenni a beszámoló tárgyalásánál 

elfoglaltsága miatt.  

 

Lipovits Máté: Tájékoztatásul elmondta, hogy nem tudja támogatni a beszámoló elfogadását, 

mivel évek óta húzódik a várbalogi út felújítása, mely a leírtak alapján nem felel meg a műszaki 

követelményeknek, és mégis felfestésre került. 

 

Winkler László: Véleménye szerint, míg elkészül az Albertkázmérpuszta – Várbalog útszakasz 

felújítása, addig teljesen tönkre megy a Várbalog – Jánossomorja települések közötti út, a 

felújításhoz szállított anyagok miatt. Továbbá kiemelte, hogy számos önkormányzati útját is 

igénybe veszik Jánossomorjának. Kiemelte, hogy a Várbalog-Jánossomorja utat is karban 

kellene tartani, felújítani 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy kritikaként Várbalog lakossága részéről is elhangzott, hogy 

fontosabb lett volna Jánossomorja – Várbalog közötti út felújítása. A Magyar Közút Zrt.-vel 

történő egyeztetés során felveti ezt a problémát.  

 

Bella Zsolt: A 8507 számú úttal kapcsolatban elmondta, hogy a kerékpárút felújítása kapcsán 

az útfelújító cég árkokat helyezett el az út mentén, viszont az árkoknak esztétikai, 

kezelhetetlenségiproblémái vannak. Javasolta, hogy szólítsa fel a közút kezelőt az 

önkormányzat, hogy, a Szent István utcán az árkokat tegye rendbe. Amennyiben az árkok 

rendbe tétele nem valósul meg, úgy a következő évi költségvetésbe kerüljön betervezésre az 

árkok rendezésének költsége.  

 

Lőrincz György: Válaszul elmondta, hogy nem minden helyen kivitelezhető, azonban bizonyos 

helyeken más szelvényű árok is elhelyezhető lenne kérdést továbbítja a Magyar Közút részére.  

 

Maglódi Zsolt: Felhívta a figyelmet, hogy a határ felé vezető úton a padka minősége, és az út 

széle igen ki van mélyülve, és veszélyes.  

 

Lőrincz György: Továbbítja a Magyar Közút Zrt. részére. Megállapította, hogy nincs több 

hozzászólás, javaslat.  

 



 

 

10 

 

Szavazásra tette fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolójának elfogadását, kiegészítve a 

feltett kérdésekkel. 

 

A képviselő- testület 4 igen, és 5 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. beszámolóját nem fogadta el. 

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő:  azonnal 

 

 

5. Napirendi pont 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata (7.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az 5. napirend tárgyalása előtt 

szavazást kezdeményez, hogy a következő napirendeket a bizottságok véleménye nélkül 

tárgyalhassa a testület, hiszen még nem álltak fel a bizottságok, így véleményük nem csatolható. 

 

 

Szavazásra tette fel annak elfogadását, hogy a napirendi pontokat bizottsági vélemények 

megismerése nélkül tárgyalja a képviselő – testület.  

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy azon 

napirendek esetében, ahol a bizottságok előzetes véleménye szükséges napirendi pont 

tárgyalásánál, azokat a napirendi pontokat a bizottságok véleménye nélkül tárgyalja.  

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő:  azonnal 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény írja elő, hogy az 

alakuló, vagy az azt követő ülésen felül kell vizsgálni az SZMSZ-t. Két módosítást javasolt, 

miszerint az 5. sz melléklet (polgármester átruházott hatáskörei) kerüljön kiegészítésre. A 

nyilatkozat kiadásának jogát biztosítsa a polgármesternek. – a  korábban felmerült nagy 

ügyszámra tekintettel – a Kertalja utcai ingatlanok esetében az elidegenítési és terhelési tilalom 

bejegyzéshez való hozzájáruláshoz.  
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Továbbá indítványozta, hogy az SZMSZ-ra vonatkozó módosító javaslatot min. 5 nappal a 

képviselő-testületi ülés előtt írásban lehessen csak benyújtani.  

 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján az SZMSZ módosításának elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a  …/2019. (…..) sz. 

rendeletét, amely a 14/2014. (XI.12.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - módosításáról szól az 5. sz. melléklet szerint. 

 

 

 

6. Napirendi pont 

 

- Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása, képviselő, nem képviselő 

bizottsági tagok eskütétele (8.sz. melléklet ) 

 

Lőrincz György: Köszöntötte a nem képviselő bizottsági tagokat. Elmondta, hogy törvényi 

kötelezettsége az új testületnek a polgármester előterjesztése alapján megválasztani a 

bizottságok elnökeit, tagjait, az alpolgármestert és dönteni az illetményéről, és a 

tiszteletdíjukról.  

Az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy minden megválasztott képviselővel 

egyeztetett mind a bizottsági tagok személyéről, mind az alpolgármester személyéről, és a 

javaslatot ennek eredményeként, illetve szakmai szempontok figyelembe-vételével tette.  

 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

  Elnökének:  Lipovits Mátét 

Tagjainak:  Winkler Lászlót, Maglódi Zsoltot, Jánó Zoltánt, Tótné Takács  

                        Mónikát (nem képviselő bizottsági tag) javasolta. 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy korábban jelezte, miszerint ezt a javaslatot nem tudja így 

elfogadni. Véleménye szerint figyelembe kellett volna venni, hogy a választáson ki milyen 

eredményt ért el, és megérdemelne a városvezetésében legalább egy bizottsági elnöki posztot.  

Módosító javaslatot tett a bizottság másként történő felállására, melyben a  

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság  

                       Elnökének:  Winkler Lászlót 

           Tagjainak:         Lipovits Mátét, Maglódi Zsoltot és nem képviselő bizottsági  

                                     tagnak, Tóthné Takács Mónikát javasolta.  

Jánó Zoltán képviselőt nem javasolja a bizottság tagjának. 

 

Lőrincz György: A módosító javaslathoz annyi kiegészítést fűzött, hogy mindenkivel 

egyeztetett a bizottsági tagokat illetően, melynek alapján elkészítette a javaslatát.  

 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. 

Szavazásra tette fel a módosító javaslat elfogadását.  

 

A képviselő- testület 3 igen és 6 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a módosító 

javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjainak 

megválasztásával kapcsolatosan.  

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő:  azonnal 

 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökére, tagjaira tett javaslatának elfogadását.  

 

A képviselő- testület 6 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzatának rendelkezései alapján létrehozta a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, melynek 

 

elnökének: Lipovits Mátét 

             tagjainak: Winkler Lászlót  

                     Maglódi Zsoltot 

         Jánó Zoltánt 

         Tóthné Takács Mónikát (nem képviselő bizottsági tag) 

választotta meg. 

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő:  azonnal 

 

 

Lőrincz György ismertette, hogy az előterjesztésben tett javaslata alapján a Humánpolitikai 

bizottság  

 elnökének: Horváth Dánielt 

tagjainak:  Molnár Gábort 

      Maglódi Zsoltot 

                              Kocsis-Szombathelyi Adriennt (nem képviselő bizottsági tag) 

                              Prátser Krisztiánt (nem képviselő bizottsági tag) javasolta. 

 

Molnár Gábor, Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna és Jánó Zoltán nevében is bejelentette, 

hogy egyetlen bizottság munkájában sem kívánnak részt venni., tekintettel arra, hogy nem 
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tartják elfogadhatónak a bizottsági elosztást. Képviselő-testületi munkájukat képviselő tagként 

kívánják tovább folytatni.  

 

Lőrincz György: Tájékoztatta Molnár Gábor képviselőt, hogy az pénzügyi bizottságba 

megválasztásra került Jánó Zoltán képviselő. Ismertette, hogy az Mötv. lehetőség ad a bizottsági 

tagságról valólemondásáról  

 

Lipovits Máté: Felhívta Molnár Gábor, Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna és Jánó Zoltán 

figyelmét, hogy fontolják meg bizottsági tagságukról való lemondását, álláspontja szerint ez 

egy rendkívül rossz döntés. Elmondta, hogy hosszú távon teszik tönkre az együttműködés 

lehetőségét.  

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy javaslatában a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság elnökének, Winkler Lászlót, a Humánpolitikai Bizottság elnökének, 

Lipovits Mátét, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének, Molnár Zoltánné Dr. Mihályi 

Zsuzsannát jelölte, mivel Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna több, mint 1400 szavazattal 

került be a testületbe, és véleménye szerint megérdemelt volna egy elnöki pozíciót az egyik 

bizottságba. 

 

Lőrincz György: Válaszul elmondta, hogy semmi nem kötelezi sem a képviselő-testületet sem 

az önkormányzatot, hogy ilyen módon válassza meg a bizottsági tisztségeket. A bizottságok 

összeállításánál a szakmai szempontok kerültek figyelembevételre.  

 

Lipovits Máté: Továbbra is fenntartja véleményét, javaslatát a bizottsági munkában való 

részvételre. 

 

Maglódi Zsolt: Egyetért Lipovits Máté képviselő véleményével. Kiemelte, hogy álláspontja 

szerint önmagukat zárják ki a választóik képviseletéből a bizottságokból való kivonulás esetén. 

 

Bella Zsolt: Elmondta, hogy a polgármesterrel sokáig egyeztetett. Az említett képviselők elnöki 

posztjával is egyetértett volna, de az Mötv. értelmében bizottsági tagokat a polgármester jelöli, 

javaslatát figyelembe kell venni. 

Véleménye szerint az érdemi munka a bizottságokban folyik. Megkérdezte Jánó Zoltánt mivel 

új képviselő, hogy miért döntött úgy, hogy nem kíván egyetlen bizottságban sem részt venni?  

 

Jánó Zoltán: Válaszul elmondta, hogy Molnár Gáborral, Molnár Zoltánné Dr. Mihályi 

Zsuzsannával többször átbeszélték, és Ő is azon a véleményen volt, hogy Molnár Gábor vagy 

Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna megérdemelt volna egy elnöki tisztséget valamelyik 

bizottságban. Amennyiben Őt jelölték volna valamelyik bizottság élére, akkor 

tapasztalatlansága miatt nem fogadta volna el.  

 

Lőrincz György: Hangsúlyozta, hogy minden egyes képviselővel egyeztette a bizottságok 

tagjaira tett javaslatát, és Molnár Gáboron kívül senki nem jelezte felé, hogy nem ért egyet az 

általa jelölt személyekkel. Továbbra is fenntartja az eredeti előterjesztést. 

 

Winkler László: Elmondta, hogy nem ért egyet Molnár Gáborral, Molnár Zoltánné Dr. Mihályi 

Zsuzsannával, és Jánó Zoltánnal, hogy nem kívánnak részt venni a bizottságok munkájában, 

hiszen tudhatják, hogy nem a bizottsági elnöktől függ, hogy mit dönt a bizottság.  
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Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Megalázónak tartja az előterjesztésben rá vonatkozó 

jelölést. 

 

Winkler László: Kiemelte, hogy továbbra is saját belátása szerint dönt a napirendeknél, 

hangsúlyozta, hogy az elnök is egy szavazattal bír. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottságoknak nem csak vélelmezési joga van, hanem 

bizonyos esetekben döntési joga is, melyből önkéntesen kívánnak kivonulni.  

 

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy továbbra is fenntartja az előterjesztésben foglaltakat. Kérte a 

testületi tagok észrevételeit. 

 

Molnár Gábor: Módosító javaslatában a humán politikai bizottság: 

 elnökének: Lipovits Mátét 

 tagjainak: Horváth Dánielt 

                  Maglódi Zsoltot 

       Kocsis Szombathelyi Adriennt 

       Prátser Krisztiánt javasolta. 

 

Lőrincz György megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. 

Szavazásra tett fel a módosító javaslat elfogadását.  

 

A képviselő- testület 3 igen és 6 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a módosító 

javaslatot a Humánpolitikai Bizottság tagjainak megválasztásával kapcsolatosan.  

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő:  azonnal 

 

 

Lőrincz György szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a Humánpolitikai 

Bizottság elnökére, tagjaira tett javaslatának elfogadását.  

 

A képviselő- testület 6 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzatának rendelkezései alapján létrehozta a Humánpolitikai 

Bizottságot, melynek 
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elnökének: Horváth Dánielt  

tagjainak:  Molnár Gábort 

                  Maglódi Zsoltot 

                  Kocsis-Szombathelyi Adriennt (nem képviselő bizottsági tag) 

                  Prátser Krisztiánt (nem képviselő bizottsági tag) 

választotta meg. 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György ismertette az előterjesztés alapján, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 elnökének: Winkler Lászlót 

 tagjainak:  Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsannát 

                   Horváth Dánielt 

        Szabó Ferenc Csabánét (nem képviselő bizottsági tag) 

        Horváth Saroltát (nem képviselő bizottsági tag) javasolta. 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnökére, tagjaira tett javaslatának elfogadását.  

 

A képviselő- testület 6 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzatának rendelkezései alapján létrehozta a Szociális és Egészségügyi 

Bizottságot, melynek 

 

elnökének: Winkler Lászlót 

tagjainak:   Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsannát 

                   Horváth Dánielt 

                   Szabó Ferenc Csabánét (nem képviselő bizottsági tag) 

                   Horváth Saroltát (nem képviselő bizottsági tag)  

választotta meg. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnali 

 

Lőrincz György: felkérte a képviselő-testületi tagokat, a nem képviselő bizottsági tagokat és a 

megjelenteket, hogy az eskütételhez álljanak fel.  
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A képviselő Jánó Zoltán, és a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele megtörtént, melynek 

tényét az esküokmány aláírásával igazolták. (9.sz. melléklet) 

 

7. Napirendi pont  

 

- Alpolgármester megválasztása eskütétele (10.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az Mötv. értelmében a képviselő-testület a polgármester 

javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. Társadalmi megbízatású alpolgármesterre 

tett javaslatot, Bella Zsolt képviselő személyében. Ismertette, hogy a szavazás lebonyolításához 

szavazatszámláló bizottságot kell az SZMSZ szerint választani, a szavazatszámláló bizottság                

elnökének: Molnár Gábort  

                                             tagnak: Lipovits Mátét  

                                                          Winkler Lászlót javasolta. 

 

A felkért képviselő-testületi tagok a felkérést elfogadták. 

 

Szavazásra tette fel javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló 

bizottság elnökének: Molnár Gábort 

tagjainak:   Lipovits Mátét 

                   Winkler Lászlót  

választotta meg.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Megköszönte a nem képviselő bizottsági tagok részvételét, a szavazás idejére 

szünetet rendelt el.  

 

A nem képviselő bizottsági tagok távoztak. 

 

Lőrincz György: Felkérte Molnár Gábort a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse 

a titkos szavazás eredményét.  

Molnár Gábor: Elmondta, hogy egyöntetű, 100%-os támogatottság mellett, 9 igen szavazattal 

Bella Zsoltot választotta a képviselő-testület Jánossomorja Város Önkormányzat 

alpolgármesterének. Erőt, egészséget, munkájához sok sikert, kitartást kívánt az elkövetkező 5 

évre. 

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bella Zsoltot választotta 

alpolgármesterré. Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.  

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna távozott.  

 

Lőrincz György felkérte a képviselő-testületi tagokat, és a megjelenteket, hogy az eskütételhez 

álljanak fel.  

Az alpolgármester eskütétele megtörtént, melynek tényét az esküokmány aláírásával igazolta 

(11.sz. melléklet) 

 

Bella Zsolt: Megköszönte a képviselő-testületnek a bizalmat, elmondta, hogy munkáját legjobb 

tudása szerint fogja végezni.  

 

8. Napirendi pont  

 

- Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása (12.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Az előterjesztés alapján ismertette, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 

179.491 Ft-ban, a költségtérítését 26.924 Ft-ban javasolja megállapítani.  

 

Bella Zsolt: Bejelentette érintettségét. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel, miszerint az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés 

megállapításáról szóló szavazásból Bella Zsoltot kizárják. 

 

A képviselő- testület 7 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, az 

alpolgármesteri tiszteletdíjról és költségtérítésről szóló szavazásból Bella Zsoltot 

kizárják. 

 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal. 

 

Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján az alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének elfogadását.  
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A képviselő- testület egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bella Zsolt alpolgármester 

tiszteletdíját 2019. november 21. napjától havi 179.491 Ft-ban, költségtérítését 26.924 

Ft-ban állapítja meg. A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot 

követő hónap 5. napjáig történik. 

 

 Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő: azonnal 

 

9. Napirendi pont 

 

- A helyi adórendelet felülvizsgálata (13. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a törvény értelmében az adó rendelet hatályba lépését 

(módosítás/adóemelés esetén) megelőzően 30 nappal ki kell hirdetni. Az előterjesztésben 

foglaltak alapján az adó rendeletben nem javasolt módosítást. 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a 2020. évre vonatkozó adókoncepció 

elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi 

 adókról szóló 24/2015. (XI.25.) rendeletet nem kívánja módosítani. A 2020. évre szóló 

adókoncepciót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző  

Határidő: azonnal 

 

10. Napirendi pont  

 

- 2020. évi belső ellenőrzési terv (14. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy mindig olyan elemek kerülnek be az ellenőrzésbe, melyek 

még nem voltak az ellenőrzések tárgyai, a keretösszeg pedig megegyezik az előző évben 

megállapított összeggel.  

 

dr. Péntek Tímea: Ismertette, hogy 5 területet javasolt, nem változott az előző évben erre  

 a célra megállapított összeg (800.000 Ft + ÁFA), ahogy polgármester úr is ismertette.  
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Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. 

 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a 2020. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési terv elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 70.§ (1) bekezdésére, valamint a költségvetési szervek 

belsőellenőrzésével kapcsolatos részletszabályokat a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel elfogadja jelen határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. 

 

2. Felhatalmazza Lőrincz György polgármestert, hogy a feladat ellátásához szükséges 

vállalkozói szerződést megkösse. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2019. december 31. 

 

11.  Napirendi pont 

 

- Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás felülvizsgálata 

(15.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy Jánossomorja Közös Hivatalt működtet Újrónafővel, és 

Várbaloggal, ami nem volt mindig zökkenőmentes. Elsősorban a finanszírozás kérdésében nem 

volt egyetértés a három önkormányzat között. A jövőről a három település polgármestere 

egyeztetést folytatott, és elmondta, hogy konszenzus született. Erről szóló emlékeztető az 

előterjesztés mellékletében olvasható volt. Az előterjesztésben szereplő elveket Újrónafő és 

Várbalog Önkormányzata is jóváhagyta. Amennyiben Jánossomorja Képviselő-testülete is ezen 

elveket elfogadja, úgy 2020. január 1-től ezen elvek mentén fog működni a Közös 

Önkormányzati Hivatal.  

 

dr. Péntek Tímea: Kiegészítésként elmondta, hogy az alakuló ülésen a képviselő–testület hozott 

egy döntést, melyben a felvázolt elvek mentén kérte, hogy készítse el a megállapodás tervezetet, 

a Polgármester Úr pedig a két elfogadott elv mentén kezdte meg a tárgyalásokat. Mindkét 

település elfogadta a megállapodásban rögzített elveket, az egyéb pontok változatlanok.  

 

Lőrincz György megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a Közös Önkormányzati Hivatal 
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létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata dönt arról, hogy a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást jelen 

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével értesítse 

Várbalog és Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületét. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Újrónafő Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével, valamint Várbalog Község 

Önkormányzatával aláírja.  

 

4. Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodás egy példányának megküldésével tájékoztassa a 

Magyar Államkincstárt. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: azonnal/november 28./december 12. 

 

12. Napirendi pont 

 

- Beszámoló a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. tevékenységéről 

(16. sz. melléklet) 

Lőrincz György: Felkérte jegyző asszonyt, hogy amennyiben van kiegészítése az anyaggal 

kapcsolatosan azt ismertesse. 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna visszaérkezett az ülésterembe. 9 képviselő van jelen.  

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy 2019 évtől mindhárom település adatai szerepelnek a 

beszámolóban. A beszámolók kezelése egységes, így teljesebb képet mutat a Közös Hivatal 

mindhárom település felé. 

Lipovits Máté: Köszönetként fejezte ki, hogy a megengedett 23,71 főből 19 köztisztviselővel 

látja el a Közös Önkormányzati Hivatal a feladatokat.  

Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel az előterjesztés alapján Jánossomorja Közös Hivatal tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: azonnal. 

dr. Péntek Tímea: Megköszönte a képviselő-testületnek azt a támogatást, melyet a Közös 

Hivatal irányában mutatott. Mind személyi feltételek, mind tárgyi feltételek biztosítása, illetve 

a bérekhez kapcsolódó pozitív hozzáállása tekintetében. 

Lőrincz György: Megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, kérte, hogy a képviselő-testület 

köszönetét tolmácsolja a hivatal dolgozói felé. 

 

13. Napirendi pont 

- Jánossomorjai VÜMESZ beszámolója (17.  sz. melléklet) 

Lőrincz György: Felkérte Bella Sándort a VÜMESZ igazgatóját, hogy amennyiben van 

kiegészítése a beszámolóval kapcsolatosan azt ismertesse.  

 

Bella Sándor: Elmondta, hogy a VÜMESZ feladatai nagyon szerteágazó. Részben a saját 

tevékenységével, részben az önkormányzat beruházási, felújítási, üzemeltetési feladatainak az 

ellátásával foglalkozik. 

Az idei év őszétől változás a szállítási feladat ellátásában történt, mivel az iskolások szállítását 

a Tankerület vállalkozó bevonásával oldotta meg, így egy kis erőforrás felszabadulás 

keletkezett, melyet a városüzemeltetés területén használnak fel. Az élelmezéssel kapcsolatosan 

arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő években időszerű lesz a konyha felújításával 

foglalkozni. 

Közel egy éve folyamatosan hirdették a közterületi-felügyelői állást, mely ez idáig sem került 

betöltésre, így ezt a tevékenységet nem tudják ellátni. A probléma jelző rendszer rész beépítésre 

került egyéb munkakörökbe a teljes ellátatlanság elkerülése miatt. 

Megköszönte az önkormányzat támogatását, és kérte a képviselő-testületet, hogy bármi  

probléma  merülne fel akár a lakosság részéről is, keressék fel a kérdésükkel a VÜMESZ-t a 

félreértések elkerülése végett.  

 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna: Megköszönte a VÜMESZ dolgozóinak a segítő 

készségüket a rendelő felújítása kapcsán.  
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Molnár Gábor: Elmondta, el kell gondolkodni a jövőben, hogy az Önkormányzat a hulladék – 

lerakót külterületre tudja elhelyezni.  

 

Winkler László: Elmondta, hogy a jelenlegi területre a VÜMESZ telephelyét szerette volna 

korábban a testület megépíteni. A zöldhulladék is korábban ledarálásra került, úgy, mint az 

építési törmelék is. Előadta továbbá, hogy ha a VÜMESZ telephely, géppark tárolás itt 

valósulhatna meg, a probléma megoldott lenne. 

Bella Sándor: Válaszul elmondta, hogy a szóban forgó terület a város szélén található, de 

lakóterület is van a környezetében. A legfőbb probléma az, hogy az önkormányzatnak a város 

környezetében nincs olyan területe, (csak vonalas területei vannak) ahol ilyen fajta tárolási 

lehetőségeket lehetne ellátni. Az önkormányzat nem hulladékgazdálkodási tevékenységet 

folytat, a hulladékot az önkormányzat elszállíttatta, a beton törmeléket ledaráltatta, és a 

darálékot folyamatosan felhasználták a külterületi utak karbantartására. Kiemelte, hogy mind 

ezek mellett az önkormányzat folyamatosan végeztetett rágcsáló irtást.  

 

Maglódi Zsolt: A diákok szállítása iránt érdeklődött, hogy a géppark használatban van-e? 

 

Bella Sándor: Kiemelte, hogy az óvodások, bölcsődések, idősek, reggeli és ebéd szállítása 

folyik. Így az önkormányzat buszai használatban vannak. 

 

Horváth Dániel: Megköszönte a VÜMESZ munkáját, és felkérte Bella Sándort, hogy ismertesse 

a Jánossomorjai App-ot. Kérdése, hogy milyen precizitással működik és milyen hamar kapják 

meg az információt a VÜMESZ egyes dolgozói.  

 

Bella Sándor: Válaszul elmondta, hogy az idei évben indult ez a Jánossomorjai térinformatikai 

rendszer, mely interneten keresztül működik, illetve egy App-ot is tartalmaz. Az App-ban van 

a bejelentési lehetőség, ahol kátyú, kidőlt fa is bejelenthető. Az App-on keresztül küldött 

bejelentés azonnal látható. A térinformatikai rendszer a lakosság tájékoztatását nagyban segíti.  

 

Lőrincz György: Szintén megköszönte a VÜMESZ munkáját, és kérte a mind a képviselőktől, 

mind lakosságtól, hogy használják az elektronikus lehetőségeket, a modern kor technikáját, de 

a személyes bejelentéseket is készségesen fogadják.  

 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a VÜMESZ beszámolójának 

elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 
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Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet tevékenységéről szóló 

2019. évi beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester  

 

Határidő: azonnal 

 

 

14. Napirendi pont 

 

- Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi 

munkaterve (18.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a 2020. évi munkaterv egy előzetes munkaterv, mely az 

SZMSZ-ben meghatározottaknak megfelelően került meghatározásra.  

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel Jánossomorja Város Önkormányzata 2020.évi munkatervének elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata: 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadta Jánossomorja Város Önkormányzata 2020. 

évi munkatervét. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal.  

 

15. Napirendi pont 

 

- MTT Társulási Tanácsba delegálás (19.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy elsősorban szociális feladatokat látunk el a társulásban. A 

mindenkori polgármester képviseli az önkormányzatot az MTT Társulási Tanácsban, de a 

polgármester akadályoztatás esetén a helyettesítést is biztosítani kell. Az MTT Társulási 

Tanácsban helyettesítésre Bella Zsolt alpolgármestert javasolta megbízni.  

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel a társulási tag helyettesítésére Bella Zsolt megbízásának elfogadását.  

 

A képviselő- testület 8 igen 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 
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1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanácsban Lőrincz 

György képviselő társulási tag helyettesítésére Bella Zsoltot bízza meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a Térségi Társulás Tanácsát 

értesítse. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

 

Határidő: 2019. december 5. 

 

16. Napirendi pont 

 

- Ingatlanügy  

a) Lakossági kérelem (20.sz. melléklet) 

Lőrincz György: Ismertette az előterjesztés alapján, hogy a Kertalja utcában a kérelmező 

vásárolt 1/1 tulajdoni hányadban egy telket, az állam által támogatott hitel felvételéhez azonban 

elengedhetetlen, hogy élettársa is tulajdoni hányaddal rendelkezzen az ingatlanban. Kérelmező 

kérte a T. Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a 1668/17 hrsz.-ú ingatlan egy részének 

élettársa részére történő átruházásához.  

 

Winkler László: Elmondta, hogy nem szavaz meg olyan kérelmet, ahol nincsen név.  

 

dr. Péntek Tímea: Válaszában elmondta, hogy nem az Önkormányzat döntheti el, hogy mi 

minősül közérdekű adatnak, illetve közérdekből nyilvános adatnak. Egy lakossági kérelemben 

a név személyes adatnak minősül. A beadott kérelem mellé benyújtott egy hozzájáruló 

nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal kezelje az 

adatait, ez nem hatalmazza fel az Önkormányzatot, hogy pl. a honlapra feltegye a kérelmező 

nevét. Kiemelte, hogy amennyiben a tisztelt képviselő úr szeretné tudni, nyilvánvaló, hogy 

betekinthet az előterjesztés eredeti kérelmébe, azonban ebben az esetben a kérelem tárgya a 

lényeg.  

 

Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslat elfogadását.  

 

A képviselő- testület 8 igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy hozzájárul a 

1668/17. hrsz.-ú ingatlan egy részének adásvétel jogcímén …………. részére történő 

átruházásához.  

Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett terhek illetve a 2018. augusztus 31-én a 1668/17 hrsz-ú 

ingatlan tekintetében kötött adás-vételi szerződésben foglaltak az új tulajdonos részére is 

irányadóak.  
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

  

 Határidő: azonnal 

 

b) Víg Dóra egyéni vállalkozó kérelme (21.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Ismertette az előterjesztés alapján, miszerint a CsobbanÁsz Kft. úszóiskolája 

évek óta oktatja a gyermekeket. A 2018/2019-es tanévtől Jánossomorja Város 

Önkormányzatával határozatlan idejű szerződés keretében a városi uszoda egy sávját keddi és 

csütörtöki napokon egy-egy órába bérelte. Ezt a szerződést fel kívánja mondani.  A CsobbanÁsz 

Kft. egyik korábbi alkalmazottja egyéni vállalkozóként változatlan feltételekkel szerződést 

kötne Jánossomorja Város Önkormányzatával, tovább folytatva a városban az úszásoktatást. 

 

dr. Péntek Tímea: A név feltüntetésével kapcsolatosan elmondta, hogy jelen esetben azért 

szerepel az anyagban feltüntetve a név, mivel nem magánszemély nyújtotta be a kérelmet, 

hanem vállalkozó. A vállalkozó adatai az adószáma, a vállalkozó neve egy nyilvántartásba 

szerepel, amely bárki által hozzáférhető. 

 

Lipovits Máté: Felhívta a figyelmet, hogy a kérelemben csak a csütörtöki napot jelölték meg, 

ennek ellenére az előterjesztésben kedd és csütörtök szerepel.  

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a vállalkozó szintén két órában szeretné bérelni az uszoda 

egy sávját csak egy napon. A szerződésben a napok helyesen kerültek rögzítésre. 

 

Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

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

Dóra egyéni vállalkozóval az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal 

határozatlan idejű bérleti szerződést köt Jánossomorja Város Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonát képező, 1156 hrsz-ú, természetben 9241 Jánossomorja, Iparos u. 

10. szám alatt található ingatlanhoz tartozó tanuszoda tekintetében. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan bérbeadásával 

kapcsolatos szerződést megkösse. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2019. november 25. 

 

17. Napirendi pont 
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- Beszámoló a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

tevékenységéről (22.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az Óvodát Társulási formában üzemelteti az Önkormányzat, 

Újrónafő, Várbalog Község Önkormányzatával, és a települések polgármesterei a társulási 

tanács tagjai. Évente beszámolási kötelezettsége van a társulásnak. 

 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadást.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánossomorjai 

Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban 

végzett 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

18. Napirendi pont 

 

- Kék Bagoly Bölcsőde Intézményvezetőjének kérelme (23.sz. melléklet) 

 

Lipovits Máté távozott. 8 képviselő van jelen. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Kék Bagoly Bölcsőde Intézményvezetője a kérelemben két 

kérést fogalmaz meg. Az egyik egy plusz létszámot jelentene nyugdíjba vonulás miatti 

felmentési időszakra.  

A másik pedig az intézmény zárva tartására vonatkozik, miszerint az óvoda és az iskola évvégi 

zárva tartásához kívánja igazítani.  

 

dr. Péntek Tímea: Kiegészítésként hozzáfűzte, hogy a plusz egy fő bérköltsége nem az idei évi 

költségvetést terhelné, hanem az intézményvezető arra kéri a képviselő testületet, hogy járuljon 

hozzá, hogy a jövő évben így tervezzen, és a létszámbővítést 2020 január 1-től biztosítsa. 680 

ezer Ft többletköltséget jelentene az intézménynek a költségvetésben.  

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy az intézmény nyitvatartását nem lehetne-e év elején már az 

iskola működéséhez igazítani; kötelező-e mindig tárgyalni. 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a képviselő-testületnek februárban kötelező döntenie a nyári 

zárva tartásról, azonban az iskola számára még nem ismert februárban a tanév rendje, így külön 

szokott dönteni a testület.  
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Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy hozható-e elvi szintű döntés, úgy, hogy a képviselő-testület 

az iskola működéséhez igazítja a nyitva tartást. 

Lőrincz György: Válaszul kifejtette, hogy van rá lehetőség elvi szinten dönteni. Megállapította, 

hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a plusz létszám biztosításának 

elfogadását 2020. január 1-től. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

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

intézményvezető kérelmének helyt adva, a Kék Bagoly Bölcsőde tekintetében 1 fővel 

történő létszámbővítést engedélyez határozott időtartamra 2020. január 1-jétől 2020. 

április 13-ig. 

 

2. Felhatalmazza a Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézmény 2020. évi költségvetését a 

jóváhagyott emelt létszám figyelembevételével tervezze. 

 

Felelős: Intézményvezető 

 

Határidő: 2020. február 1. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a téli zárva tartás 

iránti kérelem elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

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

intézményvezető kérelmének helyt adva, a Kék Bagoly Bölcsőde 2019. december 23-

2020. január 5-ig zárva tart. 

 

2. Felkéri a Bölcsőde vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának 

megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde zárva tartásának rendjéről. 

 

Felelős: Intézményvezető 

 

Határidő: 2019. december 1. 

 

19. Napirendi pont 
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- Jánossomorja Sakk Barátok Egyesületének kérelme (24.sz. melléklet) 

 

Lipovits Máté visszaérkezett. 9 képviselő van jelen. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a kérelem lényege, hogy az óvodában elindult a sakkoktatás, 

melyet az Önkormányzat támogatott. Az óvodások mostanra már iskolások lettek, és ezt 

szeretné tovább vinni a Sakk Barátok Egyesülete, hogy az utánpótlásukat biztosítsák. Az iskolai 

sakkoktatáshoz kérné az Egyesület az Önkormányzat támogatását, mely a 2019-2020 –as 

tanévre 563.925 Ft költséget jelentene.  

 

Horváth Dániel: Elmondta, hogy támogatni szeretné a kérelmet, de nem ért azzal egyet, hogy 

saját forrásként 0 Ft-ot adott meg az egyesület. Véleménye szerint egy délutáni foglalkozás 

esetében tagdíj fizetése elfogadható lenne, mely saját forrást biztosítana az egyesületnek.  

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy egyetért Horváth Dániellel miszerint tagdíjjal lehet enyhíteni a 

költségeket, másrészt érdeklődött iránta, hogy az általános tartalék hogyan alakul.  Felhívta a 

civil egyesületek figyelmét, hogy minden év elején van lehetőség a civil szervezetek 

államháztartáson kívüli támogatási pályázat benyújtására.  

 

Tóth Piroska: Tájékoztatásul elmondta, hogy az általános tartalék 33.255 ezer Ft.  

 

Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  

 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján az iskolai sakkoktatáshoz az anyagi 

hozzájárulás elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

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

Barátok Egyesület pályázati kérelmét 563.925 Ft-tal támogatja 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. december 5. 
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20. Napirendi pont  

 

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25. sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. 

 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslat elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

 Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

 

 Határidő:  azonnal 

 

 

21 Napirendi pont  

 

- Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria (26.sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Felkérte dr. Péntek Tímea jegyzőt ismertesse kösztisztviselők cafetéria-

juttatásával kapcsolatos tájékoztatót.  

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy tulajdonképpen két jogszabály némileg ellentmond 

egymásnak, a 2019.évi központi költségvetésről szóló törvény, és a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvény. A költségvetési törvény szerint minden közszférába dolgozó tisztviselő 

maximum bruttó kétszázezer Ft cafetéria juttatásban részesülhet, a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvény pedig azt mondja, hogy az illetményalap ötszörösénél nem lehet kevesebb. A 

képviselő – testület az idei költségvetési rendeletében 62.000 Ft-ban állapította meg a 

köztisztviselők illetmény alapját, így 310 ezer Ft cafetéria juttatásban részesülhetnek.  

Kiemelte, hogy a költségvetésbe az emelt összeg került betervezésre. Míg a jogszabályi 

ellentmondást nem sikerült írásban egyeztetni, addig nem kérte meg a képviselő-testületet, hogy 

járuljon hozzá az emelt összeg kifizetésének elfogadásához. Elmondta továbbá, hogy 

folyamatosan egyeztet a Kormányhivatallal, és egy elvi állásfoglalást szeretne kérni a képviselő 

– testülettől, hogy amennyiben jelen előterjesztés mellékletében szereplő tájékoztatóban 

foglaltakkal ellentétes állásfoglalás  nem érkezik, úgy a 310 ezer Ft-os cafetéria juttatás kerüljön 

meghatározásra a 2019-es évben. Továbbá tájékoztatta a testületet, hogy Újrónafő és Várbalog 

Önkormányzat megtárgyalta, és javasolták elfogadásra.  

 

Lőrincz György: Javasolta a tájékoztatás alapján, hogy amennyiben nem érkezik ellentétes 

állásfoglalás a tájékoztatással kapcsolatosan, úgy megállapítja a képviselő – testület, hogy a 

köztisztviselők bruttó 310 ezer Ft cafetéria juttatásban részesülhetnek.  

 

Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.  
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Szavazásra tette fel javaslatának elfogadását.  

 

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – amennyiben az 

előterjesztéshez csatolt állásfoglalással kapcsolatosan ellentétes tartalmú tájékoztatás 

nem érkezik – a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 

tekintetében a cafetéria juttatás éves keretösszegét 2019-ben bruttó 310 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 

 

- A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 2017-2019. évekre (27. 

sz. melléklet) 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy korábbi napirendnél szó volt, miszerint egy új megállapodás 

jön létre Újrónafő és Várbalog Önkormányzatával, a múlt viszont nincs lezárva. A 2015-2016. 

évre vonatkozóan van egy per folyamatban, melynek nem tárgya a 2017 – 2019. évekre 

vonatkozó finanszírozás, mivel teljesen mások lettek a feltételek. Kérte a képviselő – testület 

felhatalmazását, miszerint egy előzetes tárgyalást folytasson a másik két Önkormányzat 

vezetőjével, hogy mindhárom Önkormányzat által a jövőre vonatkozó elvek alapján 

próbáljanak megegyezni a múltra vonatkozóan is.  

 

Molnár Gábor: Elmondta, hogy támogatja miszerint a múltat az új megállapodás tudatában 

zárják le.  

 

Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás javaslat.   

 

Szavazásra tette fel, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, 

hogy egyeztetést folytasson Várbalog és Újrónafő települések képviselőivel a KÖH 2017-2019. 

finanszírozásáról az új megállapodás elvei alapján. 

  

A képviselő- testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2019. (XI. 20.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata dönt arról, hogy a KÖH 2017-2019. évi 

finanszírozását rendezni kívánja Újrónafő és Várbalog Község Önkormányzata 

Képviselő-testületével. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztetést folytasson Várbalog és Újrónafő 

települések képviselőivel a KÖH 2017-2019. finanszírozásáról az új megállapodás elvei 

alapján. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetett finanszírozási javaslatot a sikeres egyeztető 

tárgyalás után a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: 2020. január 31. 

 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy több döntést igénylő kérdés nincs, megkérdezte van-e 

közérdekű kérdés, bejelentés. 

 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna tájékoztatta a képviselő – testületet, és megjelenteket, 

hogy 2019. december 12-én 16 órakor az orvosi rendelőben Csog Blanka pszichológus tart 

előadást, melynek címe „Boldog Karácsonyt”. Mindenkit szeretettel várnak.  

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a következő testületi ülést december 4-én 

tartják, mely után közmeghallgatást tart az Önkormányzat.  

 

 

Lőrincz György: megállapította, hogy nincs több közérdekű bejelentés, hozzászólás. 

megköszönte a megjelenést, az ülést berekesztette.  

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Lőrincz György        dr. Péntek Tímea 

 polgármester                                        jegyző 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


