JEGYZŐKÖNYV

Készült 2019. december 04. napján (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Városháza hivatalos
helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)
Lőrincz György: Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő jelen
van. Ismertette a kiküldött napirendi pontokat. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy
van-e módosítási javaslatuk. Módosítási javaslat nem érkezett.
Szavazásra tette fel, hogy egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai a kiküldött napirendi
pontokkal.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város
határozata

Önkormányzata

Képviselő-testületének

194/2019.

(XII.04.)

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő napirendet fogadta
el:
1. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolója
2. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
beszámolója
3. Pályázat kiírása a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár igazgató álláshelyére
4. Hospice Ház kérelme
5. Egyebek
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
1./ Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolója (3. sz. melléklet)
Lőrincz György: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a szolgáltató képviselője az év
végi leterheltség miatt nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen. Tájékoztatta a
képviselőket továbbá, hogy az E.ON Zrt. a felmerülő kérdéseket írásban megválaszolja.
Lipovits Máté: Kérte, a rövid idejű vonali zavartatások táblázat Rendkívüli időjárás miatti
sorának összegzésével kapcsolatban, hogy kérdezze meg az önkormányzat a szolgáltatót, hogy
a III. negyedév 7 db, vagy az összesen 2 db a helytálló-e. Kiemelte továbbá, hogy pozitív
tendenciát mutatnak a csökkenések. Továbbá kérte a polgármestert, hogy kövesse nyomon a
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hivatal, hogy mennyi bejelentés érkezik a Jánossomorja APP-on keresztül elindulása óta, illetve
mennyi érkezik ebből, amelyet az E.ON felé kell továbbítani.
Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a statisztikát elkészítik az illetékes kollégák,
továbbá továbbítja a szolgáltató felé a felmerült kérdést.
Szavazásra tette fel az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangú, 9 szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2019. (XII. 04.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az E-ON Áramhálózati
Zrt. beszámolóját elfogadta.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
2./ Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
beszámolója (4. sz. melléklet)
Lőrincz György: Ismertette a kiküldött beszámolót. Elmondta, hogy az önkormányzati
társulásoknak is be kell számolni az önkormányzat felé. Ismertette, hogy a Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2005-ben kezdte meg tevékenységét, ami
jelenleg a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
alapján biztosítja a hulladékkezelést. Kiemelte továbbá, hogy a cég likviditási problémákkal
küzd, mióta 2016-ban az NHKV Zrt. létrejött. Az NHKV Zrt. által elismert üzemeltetési költség
csak a kiadások felét fedezi. Továbbá van egy nyertes KEHOP pályázata a Társulásnak, ami
nehezíti a cég munkáját. Az esetleges kérdéseket továbbítjuk a társulás elnökének.
Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy a társulás, cég csődje esetén van-e alternatív megoldás a
feladatok ellátására.
Lőrincz György: Tájékoztatást nyújtott róla, hogy abban az esetben a katasztrófavédelem veszi
át a finanszírozást és a feladatot, de továbbra is a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. látja el a tevékenységet. Gödöllőn volt erre már példa.
Lipovits Máté: Aggodalmát fejezte ki, hogy nem volt zökkenőmentes a gödöllői szemétszállítás
megoldása sem egy ilyen helyzetben. A szemétdíjemelés lehetőségei iránt érdeklődött, továbbá
kiemelte, hogy nagy veszély rejlik a hulladékgazdálkodásban.
Maglódi Zsolt: Depónia tűz okai iránt érdeklődött.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a katasztrófavédelem az első esetben öngyulladást állapított
meg, második esetben még nem érkezett tájékoztatás. Álláspontja szerint a parázslás még
valószínűsíthetően fennállhat a mélyebb rétegekben, így újulhatott ki.
Winkler László: Elmondta, hogy álláspontja szerint lehet, hogy a gazdálkodását kell átalakítani
a feladatellátónak.
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Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, vélemény. Szavazásra tette fel a
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Önkormányzati Társulás beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2019. (XII. 04.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvár
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolóját elfogadta.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.
3./ Pályázat kiírása a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár igazgató álláshelyére (5.
sz. melléklet)
Lőrincz György: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az intézményvezető vezetői
megbízása megszűnik 2020 elején. Továbbá ismertette, hogy a pályázati kiírás az 1. sz.
melléklet tartalmazza. Elmondta továbbá, hogy egy véleményezési bizottságot is fel kell
állítani, amelynek kötelező tagja a reprezentatív szakszervezet egy delegáltja, továbbá egy
országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy kulturális szakértő. A képviselőtestületből a Humánpolitikai Bizottság elnökét javasolta továbbá a bizottság tagjának. Felkérte
Horváth Dánielt, a Humánpolitikai Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.
Horváth Dániel: Ismertette, hogy a pályázati kiírást megtárgyalta a Humánpolitikai Bizottság,
a mellékeltben szereplő tartalommal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a pályázat meghirdetésének pénzügyi vonzatai is vannak, így
megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is. Felkérte
Lipovits Máté elnököt, ismertesse a bizottság véleményét.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és egyhangúan támogatja elfogadásra.
Kiemelte, hogy a bizottság megvizsgálta a delegáltak költségtérítését, ahol a legolcsóbb
költségtérítés bruttó 41 ezer forint volt, a bizottság javasolja, hogy ezt a legalacsonyabb összegű
ajánlatot fogadja el a testület és ezt a szakértőt bízza meg a feladat ellátásával.
Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs egyéb hozzászólás, vélemény, a Pénzügyi,
Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát tette fel szavazásra
Szavazásra tette fel a kiküldött napirendi pontot.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2019. (XII. 04.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot
hirdet a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői feladatainak
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ellátására jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő pályázati felhívásban rögzített
tartalommal.
2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassi Bálint Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására irányuló pályázati eljárás folyamán a
véleményező bizottságban való részvételre a Közgyűjteményi és Közművelődési
Dolgozók Szakszervezete 1 delegált tagját és egy közművelődési szakértőt, illetve a
Humánpolitikai Bizottság elnökét jelöli ki.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a vonatkozó hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2019. december 6.
4./ Hospice Ház kérelme (6. számú melléklet)
Lőrincz György: Ismertette, hogy 2018-ban a mosonmagyaróvári Segítőkéz Alapítvány kereste
meg a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás önkormányzatait, hogy anyagi hozzájárulást kérjen.
Ekkor a képviselő-testület a Hospice Ház kialakításhoz, döntött továbbá arról, hogy
működéshez anyagi támogatást nyújt. A működése azonban 2019-ben nem kezdődött meg, a
Ház nem kezdte meg működését. 2020-as elindulásához 90 millió forintra lenne szükség. A
Mosonmagyaróvári önkormányzat döntött arról, hogy 50 millió forintot biztosít, 10 millió
forinttal az alapítvány rendelkezik. Azonban 30 millió forint hiány van még így jelenleg, a
térségi társuláshoz fordultak kérelemmel. A társulás elnöke kérte, hogy az érintett
önkormányzatok tárgyalják meg a kérést. Kiemelte, hogy 652 Ft/lakos/év lenne a finanszírozási
összeg, ha minden társulási tag-település támogatja. Ez Jánossomorján kb. 4 millió forint
támogatást jelente évente. Felkérte Lipovits Mátét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság támogatta a kérelmet és továbbá kérik,
hogy a jövő évi költségvetésben kötelezettségként kerüljön meghatározásra. Azonban kiemelte,
hogy ha a térség több települése nem támogatja a finanszírozást, kérdéses a jövője.
Lőrincz György: Elmondta, hogy ha egy térségi település is nem támogatja, visszakerül a
képviselő-testületek elé. Megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság, felkérte Winkler
László elnököt ismertesse a bizottság javaslatát.
Winkler László: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kiemelte,
hogy fenntartásai vannak más települések költségvetései miatt. Hangsúlyozta, hogy szükséges
az állami finanszírozás is a tartós működéshez.
Lőrincz György: Reményét fejezte ki, hogy a NEAK támogatni fogja a jövőben, hiszen volt
már példa rá, hogy a NEAK kezdetben nem támogatott egy fontos közfeladatot, ellátotti
igények megjelenésével azonban igen.
Lipovits Máté: Ha visszakerülne a képviselő-testület elé, javasolja, hogy a Segítő Kéz
Alapítvány részletezze a 90 millió forint kiadását.
Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.
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Szavazásra tette fel a Hospice ház kérelmét.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2019. (XII. 04.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020.
évtől a Tanács támogató döntéshozatala esetén lakosságszám arányos 652.-Ft/lakos/év
összegű hozzájárulással támogatja a Hospice Ház működését.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Tanácsának elnökét tájékoztassa.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2019. december 31.

5./ Egyebek
Lőrincz György: Ismertette, hogy az egyebek napirendi pontban 3 döntést igénylő ügy van,
melyből kettőt nyílt, egyet pedig zárt ülésen javasol megtárgyalni.
5/1. 2020. évi városi rendezvénynaptár (7. sz. melléklet)
Lőrincz György: Ismertette, hogy a rendezvénynaptár elkészítésének fő célja, hogy egy
alapdokumentumként szolgáljon a költségvetés összeállításakor, hogy mely rendezvények
valósulnak meg az önkormányzat finanszírozásában, és ezeknek milyen költségigénye lesz.
Felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Horváth Dániel: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a napirendben foglalt tartalommal
elfogadásra javasolja.
Lőrincz György: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat.
Szavazásra tette fel a 2020. évi rendezvénynaptár elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2019. (XII. 04.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Jánossomorja
Város 2020. évre tervezett városi rendezvényeit, programjait.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal
5/2. A vízi közmű átadási-átvételi jegyzőkönyv (8. sz. melléklet)
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Lőrincz György: Ismertette, hogy elkészült a Kertalja és Szőlőskert utcák vízi közművei, melyet
törvény értelmében üzemeltetésre át kell adni az AQUA Szolgáltató Kft-nek. Felkérte Lipovits
Máté elnököt, ismertesse a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
javaslatát.
Lipovits Máté: Elmondta, hogy a bizottság egyhangúan támogatta a vízi közmű átadását.
Lőrincz György: Megállapított, hogy nincs további hozzászólás, vélemény.
Szavazásra tette fel az eredeti előterjesztés szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2019. (XII. 04.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal
elfogadta a Kertalja és Szőlőskert utcák vízi közmű átadás-átvételi jegyzőkönyvét.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírja.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2019. december 31.
5/3. A 1767/20. hrsz-ú kivett közterület ügye
Lőrincz György: Folyamatban lévő peres ügyekre tekintettel Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján
zárt ülésen javasolta tárgyalni a napirendi pontot.
Szavazásra tette fel a zárt ülés megtartását.
A képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2019. (XII. 04.) Kt.
határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 5/3.
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, tekintettel Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjára.
Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: azonnal
A Miniszterelnökség tájékoztatója kiosztásra került. (9. sz. melléklet)
dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
értelmében az eskütételt követő három hónapon belül a képviselőknek egy képzést kell
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teljesíteni a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében. Ez idén a 2014-es évhez képest
nem jelenléti képzés lesz. Továbbá elmondta, hogy a szervezéssel kapcsolatos kérdésekben a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályvezetője a kapcsolattartó.
Kiemelte, hogy 2019. december 02. és 2020. február 29. között kell teljesíteni a képzést. A
tájékoztató szerint két csoportra bontja a célcsoportot.
Lőrincz György: Megkérdezte, hogy a képviselő-testület tagjainak van-e közérdekű
bejelentése, kérdése.
Molnár Gábor: Jelezte, hogy a zárt ülésen kívánja ismertetni bejelentését, kérdését.
Winkler László: Tájékoztatta a polgármestert, hogy a Szent István park körül lakók kérik az
öreg fák felülvizsgálatát.
Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy már felvette a kapcsolatot egy
szakemberrel, ugyanis már több jelzés is érkezett, köztük az említett területről is.
Lőrincz György: Elmondta, hogy a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, megkérte a sajtó
munkatársait, hogy az üléstermet a zárt ülés idejére hagyják el.
A zárt ülés után megköszönte a részvételt és az ülést befejezte.

K. m. f.
Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző
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