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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2020. február 12. napján (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Városháza hivatalos 

helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről.  

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

   Jánossomorja Városi Televízió munkatársai 

 

Lőrincz György: Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 8 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (II.12.) Kt. 

határozata  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő napirendet fogadta 

el: 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet         

megalkotása 

2. Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója és munkaterve 

3. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

4. Polgármester szabadságának ütemezése 

5. A Kék Bagoly Bölcsőde nyitvatartási rendje 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

7. Egyéb ügyek 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal  

 

1./ Jánossomorja Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotása – 3. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy az Adó-és Pénzügyi Osztály, az intézményvezetők, a jegyző, 

a polgármester, illetve a képviselők, bizottságok már jó két hónapja a költségvetés 

összeállításán dolgoztak, mire a képviselő-testület elé került. Elmondta, hogy a rendelet-

tervezet szerkezete, tartalma a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra a 

jegyző irányításával. Ismertette, hogy a bevételi és kiadási főösszege 1 milliárd 955 millió 183 

ezer forint. Emlékeztetett, hogy a tavalyi TOP-os pályázat miatt volt nagyobb a főösszege a 

2019. évi költségvetésnek. Ismertette, hogy a saját bevételek a költségvetés 2/3-át, 75%-át 

teszik ki, az állami támogatás aránya 25%. A város működtetése 65%-át teszik ki a 

kiadásoknak. A beruházások és felújításokra összes kiadás mintegy 25%-át fordítja az 
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önkormányzat, ez 481 millió forint a tervek szerint, mely tartalmazza a bölcsőde felújítását (70 

millió forint), illetve Leader pályázatokat is. 400 millió forintos saját forrásról számolt be. A 

tartalékokat ismertette, miszerint: a tartalék 198 millió forintban került beállításra, mely két fő 

részből tevődik össze: az általános tartalék, illetve az átmeneti gazdálkodás időszakának 

tartaléka. Ismertette, hogy a Magyar Közlönyben megjelent garantáltbérminimum, minimálbér 

emeléseket végrehajtották. Továbbá elmondta, hogy mintegy 8%-os béremelés történt minden 

intézménynél. A költségvetés-bér tervezés során továbbá figyelembevételre kerültek az 

esetleges bérfeszültségek kiegyensúlyozásai is. Elmondta, hogy a nagy TOP-os pályázatok 

lezárultak, 2021-től várhatók új pályázatok, addig is felhívta a figyelmet a fejlesztésekben a 

pályázati források jelenlétére, további kihasználására. 

 

Ismertette, hogy megtárgyalták az előterjesztést, tervezetet az állandó bizottságok. Felkérte 

Lipovits Mátét, a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Lipovits Máté: Megköszönte a Hivatal munkáját a költségvetés összeállításában. Ismertette, 

hogy működési támogatásként 207 millió 401 ezer forint szerepel a költségvetésben, ez a 

bevételek 15%-át képezi. Elmondta, hogy adóerőképesség beszámítása után 108 millió forinttól 

esik el a város, ennek következtében az állam a hivatal működtetésére állami támogatást nem 

biztosít. Kiemelte, hogy a szolidaritási hozzájárulás 38 millió forint az idei évben. Így az összes 

elvonás 146 millió forint. Működési célú támogatások körében 50 millió forint szerepel, ide 

tartozik a közös önkormányzati hivatal fenntartása, OEP támogatások, illetve Újrónafői 

Tagóvoda működtetése. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül a költségvetés 

6%-át teszik ki, ide tartozik az Kerékpárút TOP-os pályázati összeg egy része, Leader pályázat, 

illetve Bölcsőde felújítása. Ismertette továbbá a közhatalmi bevételek alakulását, kiemelte, 

hogy a költségvetés 69%-át a közhatalmi bevételek teszik ki, a legnagyobb adónem jelenleg is 

a helyi iparűzési adó. A gépjárműadó tervezésével kapcsolatban elmondta, hogy csak a bevétel 

40%-a került betervezésre, hiszen átengedett központi bevétel, 24 millió forint került 

beállításra. Működési bevételek a költségvetés 5%-át teszik ki, ez 66 millió forintban került 

tervezésre. Finanszírozási bevételek 6,5 millió forint, ez a Kertalja, Szőlőskert utcai telkek 

értékesítéséből folyna be a tervek szerint.  

 

Ismertette Lőrincz György polgármestert kiegészítve, hogy több fejlesztési kiadás is szerepel 

még a dologi kiadások között, ilyen az intézményi karbantartás, fásítás, parkfelújítás. Kiemelte 

új elemként az újszülött babák támogatására elkülönített 5 millió forintot is. Elmondta továbbá, 

hogy a garantált bérminimum és minimálbér emelése is szerepel a költségvetésben, 

figyelemmel a bérfeszültségekre is. Ez 8-10% béremelést jelent. Az ellátottak pénzbeli 

ellátásaira 6,6 millió forint került beállításra, Bursa Hungarica pályázatra további 2 millió 

forintra került tervezésre. Elmondta továbbá, hogy itt szerepelnek a kiadások között a Hospice 

ház támogatása, a civil szervezetek támogatásai, AQUA vízvezeték cseréje útfelújítással 

érintett területeken 8 millió forint, illetve az Óvoda fenntartása 241 millió forint.  

 

Kiemelte, hogy beruházás, felújítás összesen: 475 millió 884 ezer forint, közel 400 millió forint 

saját forrásból. Lőrincz György polgármesterhez csatlakozva ismertette, hogy a tartalék közel 
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200 millió forint, ebből céltartalék 173 millió forint, általános tartalék 25 millió forint. A 

tartalékok a korábbi gyakorlatnak megfelelően kerültek meghatározásra. Kiemelte, hogy a 

költségvetés nagyon jól összeállított előterjesztés. Elmondta, hogy a bizottság módosító 

indítvány nélkül az eredeti előterjesztés szerint javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Lőrincz György: Felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, Winkler Lászlót, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Winkler László: Egyetértett Lipovits Máté elnökkel, hogy jól előkészített költségvetés. 

Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság terveinek, elképzeléseinek megfelel, a 

rendkívüli települési támogatásra és Bursa Hungarica pályázatra betervezett összegek egyeznek 

a bizottság elképzeléseivel. Kiemelte a Bölcsőde felújítási pályázatát is. Elmondta, hogy 

kiegészítés nélkül elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Lőrincz György: Felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, Horváth Dánielt, ismertesse a 

bizottság véleményét. 

 

Horváth Dániel: Tájékoztatta a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. Kiemelte, 

hogy a Humánpolitikai Bizottság továbbra is rendelkezik 700 ezer forintos pályázati kerettel a 

költségvetés elfogadása esetén. Továbbá elmondta, hogy 30 millió forintban határozta meg az 

önkormányzat a kulturális rendezvények kiadásait, mely a bizottság szempontjából lényeges. 

Ismertette, hogy kiegészítés nélkül elfogadásra javasolja a Humánpolitikai bizottság a 

képviselő-testületnek. 

 

Lőrincz György: Megköszönte a bizottságok véleményét. Megállapította, hogy a bizottsági 

vélemények szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják. Megkérdezte a képviselő-testület 

tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük. 

 

Molnár Gábor: Örömét fejezte ki a kiegyensúlyozott költségvetés miatt. Elmondta, hogy fontos, 

hogy az önkormányzat 8-10% bérfejlesztést végez. Érdeklődött dr. Péntek Tímea jegyzőtől, 

hogy KÖH bérfejlesztése miért marad el a 8%-os bérfejlesztéstől, melyet minden intézménynél 

végrehajt az önkormányzat. 

 

dr. Péntek Tímea: Válaszul elmondta, hogy minden köztisztviselőnél meg van személyenként 

a 8-10%-os bérfejlesztés. Tájékoztatta a képviselőt, hogy az eltérést az adja, hogy nem került 

kifizetésre például a műszaki ügyintéző álláshely teljes betervezett kerete, továbbá egy 

kolléganő tartós távolléten volt, majd áthelyezést követően is a KÖH költségvetésében szerepelt 

tavaly egész évben az illetménye. Fentiek is a bértömeget képezték, melyhez képest a teljesítés, 

bérnövekedés, most így kevesebb. Összességében elmondható, hogy kevesebb dolgozó között 

oszlik meg a bérfejlesztés a tavalyi évhez képest. 

 

Molnár Gábor: Elfogadta a tájékoztatást. 
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Lipovits Máté: Emlékeztetett, hogy a város bevételeinek jelentős részét a saját bevételek 

képezik. Elmondta, hogy felkérték a bizottsági ülésen a hivatalt, hogy vizsgálja meg a 

lehetőségét a helyi iparűzési adó csökkentésének és az építményadó emelésének, hiszen 

jelenleg így kiegyensúlyozatlanok a bevételek, egy esetleges helyi iparűzési adó bevételelvonás 

súlyosan befolyásolná Jánossomorját. Kéri a Hivatalt, hogy a november előtti képviselő-

testületi ülésre készítse el a szükséges számításokat. 

 

Lőrincz György: Indokoltnak tartja Lipovits Máté kérését, hiszen a mindennapos sajtó a helyi 

iparűzési adó átalakításával foglalkozik. Elmondta, hogy a modellszámítások elkészítését 

támogatja. Megállapította, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Ismertette, hogy két 

döntés szükséges a napirendi ponttal kapcsolatban. Egyrészről az átmeneti gazdálkodásról szóló 

beszámolót kell elfogadni, továbbá a költségvetési rendeletet. 

 

Szavazásra tette fel az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (II. 12.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a naptári év kezdetétől az 

önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül 

a kiadások teljesítéséről a polgármester beszámolóját alábbiak szerint elfogadja: 

 

-         beszedett bevétel:        20.200.-e Ft  

-         teljesített kiadás:          112.100.- e Ft. 

 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szavazásra tette fel a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotását. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 2/2020. (II.12.) 

sz. önkormányzati rendeletét Jánossomorja Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetéséről. 

 

Lőrincz György: Megköszönte a képviselők, a bizottságok, a hivatal dolgozóinak munkáját. 

Elmondta, hogy álláspontja szerint tarthatók lesznek a költségvetésben foglaltak. 5 perc 

szünetet rendelt el. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) 

önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 

2020. február 12-én, 16 óra 30 perckor kihirdetésre került. 

 



5 
 

2./ Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója és munkaterve – 4. sz. 

melléklet 

 

Lacknerné Fördős Klára intézményvezető megérkezett. 

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a képviselő-testület ülése a szünet után a Balassi Bálint 

Művelődési Ház és Könyvtár beszámolójának, munkatervének tárgyalásával folytatódik. 

Köszöntötte Lacknerné Fördős Klárát, az intézmény vezetőjét. Elmondta, hogy a napirendi pont 

megtárgyalása szerepel a képviselő-testület munkatervében. Az intézmény határidőre 

elkészítette a beszámolót és a munkatervet. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztést megtárgyalta a Humánpolitikai Bizottság, felkérte, Horváth Dániel elnököt, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Horváth Dániel: Ismertette, hogy a beszámoló jelentős terjedelmű, kiemelkedő minőségű, 

színvonalú. Továbbá kiemelte, hogy a bizottság kérdéseire az ülésen az intézményvezető és 

munkatársai kimerítő választ adtak. Elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja módosító 

javaslat nélkül, megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját. 

 

Lőrincz György: Megköszönte a bizottság véleményét. Kérte a képviselő-testület tagjainak 

véleményét. 

 

Molnár Gábor: A helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatban érdeklődött. Elmondta, hogy ha jól 

tudja, az egyéb kiállítások megvalósítása során a helytörténeti kiállítás elemei nem 

eltakarhatók. Érdeklődött, hogy a helytörténeti gyűjtemény milyen súlyú, hiszen az 1880 fő 

éves látogatásból, 645 fő decemberben az adventi forgatag miatt ugrik meg, illetve vannak 

látogatók néküli időszakok is. Továbbá kiemelte, hogy az esetleges bélyeg-, babagyűjtemény 

kiállításait keretek közé szorítja a helytörténeti gyűjtemény így. Érdeklődött, hogy van-e 

lehetőség a gyűjtemény átformálása más kiállításoknak teret adva.  

 

Lőrincz György: Felkérte Lacknerné Fördős Klára, intézményvezetőt a kérdések 

megválaszolására. 

Lacknerné Fördős Klára: Megköszönte az érdeklődést. Egyetértett a képviselő általi felvetéssel. 

Hozzátette, hogy a kiállítóhely, múzeumnak kritériuma, hogy nem takarhatja el teljesen az 

időszaki kiállítás az állandó kiállítást. Elmondta, hogy az utóbbi időben törekedtek a megoldás 

megtalálására: látható legyen egyaránt az időszaki és állandó kiállítás is. Kiemelte, hogy az 

intézmény egyetlen zárható kiállítótere a múzeum. Ismertette, hogy a húsvétváró kiállítás a 

kiállítás szorgalmi idejében egy hetes lenne, ekkor látogassák a kiállítást a város lakói. A 

karácsonyi kiállítás a zárva tartási időben történne, kérelmet kíván benyújtani, hogy nem 

szorgalmi időszakban letakarható legyen az állandó kiállítás. Kiemelte, hogy tudomásul kell 

venni továbbá azt is, hogy az állandó kiállítás anyaga egy idő után nem vonzza a látogatókat, 

hiába tartanának történelem órákat, interaktív előadásokat. Szorgalmazná egy tájház, 

kiállítóhely kialakítását. 
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Lőrincz György: Egyetért a zárva tartási idő kihasználásával. Továbbá elmondta, hogy az 

állandó kiállításokat 6-8 évente meg kell újítani. Jánossomorja Helytörténeti gyűjteménye is 

elérte a fenti időtartamot. Kérte az intézményvezetőt, hogy készítsen elő egy javaslatot rá, 

melyet a képviselő-testület megtárgyal. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Szavazásra tette fel a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár beszámolóját. 

A képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (II. 12.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Művelődési Ház 

és Könyvtár beszámolóját előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásra tette fel a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervét. 

A képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (II. 12.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Művelődési Ház 

és Könyvtár munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lőrincz György: Megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját.  

Lacknerné Fördős Klára: Megköszönte az önkormányzat, képviselő-testület támogatását. 

Lacknerné Fördős Klára távozott a képviselő-testület üléséről. 

 

3./ Intézményi térítési díjak felülvizsgálata – 5. sz. melléklet 

Lőrincz György: Ismertette, hogy a napirend a gyermekétkeztetést takarja. Elmondta, hogy 

ahogy az előterjesztésben is szerepel, a gyermekétkeztetés támogatásában nem történt 

jogszabályi változtatás a korábbiakhoz képest. Amennyiben emelésre kerülne a térítési díj, azt 

a szülőkre kellene terhelni, ezzel az állami támogatás csökkenne. Az előterjesztésben javasolja 

a változatlan mérték megtartását, a felnőttétkeztetés esetén a bérek, nyersanyag árak 
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emelkedésére tekintettel javasol emelést. Felkérte Lipovits Mátét, a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Lipovits Máté: A bizottság sem támogatja a gyermekétkeztetés térítési díjainak emelését, 

profitot az önkormányzat nem realizálhatna, kizárólag az állami támogatás hiánya kerülne 

áthárításra. A felnőttétkeztetés díjának emelését bruttó 800 Ft-ra támogatja a bizottság. 

 

Lőrincz György: Felkérte Winkler László elnököt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is a külsős, felnőttétkeztetés díjainak 

emelését támogatja. Kiemelte, hogy a piaci árakhoz képest jelentős kedvezmény ez továbbra is. 

 

Egyéb kérdés, javaslat nem hangzott el. 

 

Szavazásra tette fel a felnőtt étkeztetés, vendégétkeztetés térítési díjának emelését. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (II.12.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata döntött arról, hogy a Jánossomorjai Városüzemeltető és 

Műszaki Ellátó Szervezet által üzemeltetett Napközi Otthonos Konyha és a Kék Bagoly 

Bölcsődében működő konyhán a vendégétkezés térítési díját 2020. április 1-jétől 630,-Ft+áfa 

(bruttó: 800.-Ft) összegben határozza meg.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2020. április 1. 
 

Szavazásra tette fel a rendelet módosítását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 3/2020. (II.14.) 

sz. önkormányzati rendeletét a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel 

feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI. 15.) rendelet módosításáról. 

 

Molnár Zoltánné dr. Mihályi Zsuzsanna távozott az ülésről. 

 

4./ Polgármester szabadságának ütemezése – 6. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Ismertette a kiküldött előterjesztést, bejelentette érintettségét. Kérte, hogy a 

napirendről történő szavazásból a képviselő-testület érintettségére tekintettel zárja ki. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (II.12.) Kt. 

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

szabadság ütemtervének elfogadásáról szóló szavazásból Lőrincz Györgyöt kizárja.  

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: azonnal. 
 

Egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Szavazásra tette fel a polgármester szabadságának ütemezésére vonatkozó előterjesztés 

elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (II. 12.) határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Lőrincz György 

polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Szabadság ütemterve 2020. 

Lőrincz György polgármester 

 

Éves szabadság: 39 nap 

2019. évről áthozott: 0 nap 

Január     - 

Február           17-19. (3 nap) 

Március  - 

Április             14. (1 nap) 

Május               - 

Június              22. (1 nap) 

Július    09-10; 20-24; 27-31 (12 nap) 

Augusztus 03-07; 10-14; 17-19 (13 nap) 

Szeptember  - 

Október          26-30. (5 nap) 

November    - 

December 28-31 (4 nap) 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

5./ A Kék Bagoly Bölcsőde nyitvatartási rendje – 7. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy jogszabály értelmében minden év február 15-éig tájékoztatja 

a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva 
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tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg. Az intézményvezetője 

elkészítette javaslatát. Az intézményvezető 2020. 07. 27-2020. 08. 09.  javasolja a zárva tartást. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalta Szociális és Egészségügyi 

Bizottság. Felkérte Winkler László elnököt ismertesse a bizottság véleményét. 

Winkler László: Elmondta, hogy a bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz, 

hogy egyeztessék össze a zárva tartást az óvodai, iskolai szünetekkel. Továbbá kiemelte, hogy 

a kérelem egész évre vonatkozik a bölcsőde vezetője részéről, ledolgozás miatt áthelyezett 

munkanapokra is. A Bizottság támogatja az előterjesztést. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Kék Bagoly Bölcsőde nyári zárva tartását. 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (II. 12.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kék Bagoly 

Bölcsőde nyári nyitvatartási idejét és rendjét, illetve a nyári ügyeleti rendjét az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

 

1. A bölcsőde nyári zárva tartása: 2020. július 27-től augusztus 09-ig. 

 

2. A bölcsőde nyári zárva tartási időben ügyeletet sem lát el. 

 

3. A nyári zárva tartási időn kívül a normál munkarend szerint működik az intézmény. 

 

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

megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyári nyitva tartásának 

rendjéről.  

 

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős: Intézményvezető 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetőjének kérelmét a 

ledolgozással érintett munkanapokra vonatkozóan.  

 

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

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (II. 12.) Kt. 

határozata 

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

intézményvezető kérelmének helyt adva, a Kék Bagoly Bölcsőde 2020. augusztus 29-

én illetve 2020. december 12-én zárva tart.  
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2. Felkéri a Bölcsőde vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, gondozásának 

megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde nyitva tartásának 

rendjéről. 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: a zárva tartások időpontját megelőző 15 nap 

 

6./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 8. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Ismertette a kiküldött előterjesztést.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (II.12.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

7/1. Egyéb ügyek – KÖH 2017-2019 finanszírozása  

  

Lőrincz György: Elmondta, hogy az egyéb ügyekben két döntést igénylő ügy szerepel. A KÖH 

2017-2019 finanszírozására vonatkozó előterjesztést zárt ülés formájában javasolja tárgyalni 

hivatkozva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 

(2) bekezdés c.) pontjára. 

 

Szavazásra tette fel a zárt ülés megtartásának elfogadását.  

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (II.12.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 7/2. 

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 
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7/2. Egyéb ügyek – Pályázati felhívás - 9. sz. melléklet 

 

Lőrincz György: Ismertette, hogy az egyéb ügyekben szereplő másik előterjesztés, a civil 

szervezetek támogatására vonatkozó pályázat meghirdetése, melyet egy vonatkozó helyi 

rendelet alapján hirdet meg a képviselő-testület. A pályázati felhívás a korábbiakhoz képest 

változatlan. A keretösszeg 26 millió 163 ezer forint. A pályázati keret csökkenésének oka, hogy 

kikerült a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány a támogatási körből. Elmondta, hogy a 

környező településekhez viszonyítva kiemelkedő mértékű a támogatás. Önmérsékletre hívta fel 

a civil szervezetek figyelmét, azzal hogy számtalan lehetőség áll még rendelkezésükre forrás 

szerzésére, állami és európai uniós pályázatok keretében is. Elmondta, hogy a pályázati adatlap 

letölthető a város honlapjáról, illetve személyesen átvehető az Adó-és Pénzügyi Osztályon. 

Tervek szerint a márciusi ülésen bírálja el a képviselő-testület a beérkezett pályázatokat. 

 

Maglódi Zsolt: Érdeklődött, hogy a magánszemélyek, hogy kaphatnak tájékoztatást a pályázat 

menetéről, illetve érdeklődött, hogy helyesen tudja-e, hogy SZJA köteles a magánszemélyek 

esetén. Javasol egy tájékoztatást. 

 

Lőrincz György: Álláspontja szerint a kiírás tartalmazza teljeskörűen, de személyesen az Adó-

és Pénzügyi Osztály készséggel áll rendelkezésre.  

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a helyi rendelet is részletesen tartalmazza, mely a honlapról 

elérhető. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a pályázat meghirdetését. 

 

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

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (II.12.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Pályázatot hirdet civil 

szervezetek részére jelen határozat 1. sz. mellékletében maghatározott tartalommal az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésében elkülönített keret terhére.  

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a felhívást tegye közzé. 

 

3. Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a beérkezett pályázatokat döntésre előkészítve a soron 

következő képviselő-testületi ülésre terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2020. február 13. 

       ill. soron következő képviselő-testületi ülés  

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 
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Közérdekű bejelentések, kérdések: 

 

Lőrincz György: Tájékoztatta a képviselő-testület és a jelenlévőket, hogy holnap, 16 órától az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság lakossági fórumot tart Jánossomorja térségének felszíni 

vízpótlása, öntözés fejlesztése c. projektről. Jelen lesz az országos vízügyi igazgatója, a tervező 

képviselői, illetve a megyei igazgatóság igazgatója. Elmondta, hogy a következő rendes ülés 

2020. március 25-én lesz. Tájékoztatta a képviselő-testületet továbbá, hogy a március 15-i 

megemlékezés a Szabadságkopjafánál lesz. A műsorban közreműködik a Moson-Szél 

Egyesület színjátszócsoportja, ünnepi szónok: Horváth Dániel, önkormányzati képviselő, 

általános iskolai történelemtanár. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e 

közérdekű bejelentés, tájékoztatás. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy a szeles idők következtében ismét közvilágítási problémák 

jelentkeztek. Kiemelte, hogy az E.ON által korábban kihelyezett távtartók tapasztalata szerint 

hasznosak voltak. Kéri, hogy az E.ON vizsgálja meg a lehetőségét további távtartók 

kihelyezésének, például a Szabadság utcában és környékén. Álláspontja szerint rendkívül 

veszélyesek lehetnek megvilágítás nélkül a fenti szakaszok. 

 

Lőrincz György: Válaszra megadta a szót, Bella Sándor, VÜMESZ igazgatónak. 

 

Bella Sándor: Válaszul elmondta, hogy az önkormányzatnak van egy közvilágítási 

kapcsolattartója, féle ezt a jelzést már megtette. 

 

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 ülést követően megköszönte a részvételt és az ülést befejezte. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 

 

 


