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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült 2020. január 24. napján (pénteken) 7 óra 30 perckor 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, 6 fő képviselő jelen 

van. Elmondta, hogy Molnár Gábor már korábban, Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna 

pedig a tegnapi napon jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen. Ismertette 

a kiküldött napirendi pontokat. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e módosítási 

javaslatuk.  

A képviselők részéről módosító javaslat nem érkezett. Elmondta, hogy módosító javaslata van, 

a meghívóban kiküldött 2. és a 4. napirendi pontot javasolja felcserélni. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.24.) határozata  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő napirendet fogadta 

el: 

 

1. Pályázat elbírálása a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár igazgató álláshelyére 

(zárt ülés) 

 

2. Egyéb ügyek 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzata és a Jánossomorjai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

4. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a 2. egyéb ügyek napirendi pontot zárt ülés 

formájában tárgyalja meg tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontjára. 

Szavazásra tette fel, hogy egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai azzal, hogy a 2. napirendi 

pontot zárt ülés formájában tárgyalja meg tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontjára. 



2 
 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I.24.) határozata  

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 2. 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 

 

1./ Pályázat elbírálása a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár igazgató álláshelyére 

(zárt ülés) 

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a képviselő-testület az első napirendi pontot Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontjára 

tekintettel zárt ülés formájában tárgyalja. Elmondta, hogy a zárt ülésről külön jegyzőkönyv 

készül.  

 

2./ Egyéb ügyek (zárt ülés) 

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a képviselő-testület a második napirendi pontot 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés 

c.) pontjára tekintettel zárt ülés formájában tárgyalja. Elmondta, hogy a zárt ülésről külön 

jegyzőkönyv készül.  

 

3./ Jánossomorja Város Önkormányzata és a Jánossomorjai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a képviselő-testületnek minden év január 31-ig felül kell 

vizsgálni a megállapodást, illetve a szükséges módosításokat megtenni. Egyeztetett Kempf 

Ákossal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat új elnökével, illetve a jegyző asszonnyal. 

Álláspontjuk szerint nincs szükség módosításra a technikai módosításokon kívül. Felkérte dr. 

Péntek Tímea jegyzőt, hogy ismertesse a technikai módosításokat.  

 

dr. Péntek Tímea: Két technikai módosítást tartalmaz a megállapodás. Egyrészről az októberben 

megválasztott elnök neve került átvezetésre, illetve a 2020-as költségvetési törvényre 

vonatkozó jogszabályi hivatkozások kerültek átvezetésre.  

 

Lipovits Máté: Érdeklődött, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat számára elfogadható-e 

ilyen formában. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy álláspontja szerint igen, azonban a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselő-testülete jövő héten fogja tárgyalni. 
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Lőrincz György: Szavazásra tette fel az együttműködési megállapodás elfogadását. 

 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 24.) határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Jánossomorja Város Önkormányzata és a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja közötti együttműködési 

megállapodást. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 
 

 

4./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Lőrincz György: Ismertette a kiküldött előterjesztést. Elmondta, hogy egyes részeken tovább 

szükséges a korábbi rendeletet pontosítani a nagyobb mértékű jogszabályi összhang 

megteremtése érdekében. Kérte, hogy a képviselő-testület, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül tárgyalja meg a napirendi pontot.  

 

Szavazásra tette fel, miszerint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 

rendelet módosítását a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nélkül 

tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (I.24.) határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 4. napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

tárgyalja meg. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Felkérte dr. Péntek Tímea jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

dr. Péntek Tímea: Ismertette, miszerint inkább technikai jellegű módosításokat tartalmaz. Ilyen 

a NAV köztartozásmentes igazolás, a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó hozzájáruló 

nyilatkozat, illetve a támogató ellenőrzéséhez való hozzájárulás kérése. Ezek kerültek 

beépítésre a rendelet kötelezően csatolandó dokumentumainak körébe. Továbbá szankció került 
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meghatározásra arra az esetre, ha valaki érintettségről nyilatkozik, azonban annak közzétételét 

nem kéri. Egy nyilvántartás került továbbá bevezetésre, melyet a támogatásokról kell vezetni. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy az érintettség mely esetekben áll fenn, az elnökségi tag 

érintettnek minősül-e. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy csak az elnök minősül érintettnek e körben. 

 

Lőrincz György: Megköszönte az ismertetést. Szavazásra tette fel a módosító önkormányzati 

rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 1/2020. (I.27.) 

sz. önkormányzati rendeletét az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Az ülés után megköszönte a részvételt és az ülést befejezte. Tájékoztatta a képviselő-testületet, 

hogy a soron következő rendes ülés 2020. február 12-én, szerdán lesz. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 

 

 


