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Tisztelt Képviselő-testület!  

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a, valamint a 249/2000.(XII. 24.) 

Korm. rendelet 7.§-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló, 

– a költségvetési előterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak 

jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni. Azonban a Kormány 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete 

értelmében a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú 

szabályokról szóló rendelet 17.§ (3) bekezdése értelmében az Áht. 63. alcímétől eltérően 

a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé 

terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. 

E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el jelen előterjesztéshez mellékelt 

rendeletet. 

 

Jánossomorja, 2020. július 2. 

 

 

      Lőrincz György s.k.   

  polgármester                                                                             

 

 

I. Előzmények 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését Jánossomorja Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2019. (II.13.) Önkormányzati rendeletével állapította 

meg. 

A 2019. évi költségvetési év során egy alkalommal történt előirányzat módosítás. A 

költségvetési rendeletet az 5/2019 (VI.4.) számú rendelettel került módosításra. Az előirányzat-

módosítások tételesen kerültek bemutatásra, külön részletezve a központi intézkedés hatására, 

a felügyeleti szervi hatáskörben, illetve az intézményvezetői hatáskörben történt a 

módosításokat, átcsoportosításokat.  

 

II. Hatásvizsgálat 

1. Várható társadalmi hatások 

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára 

nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetének, lehetőséget teremt 

az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.  

2. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző 

jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés 

végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát 

végrehajtó hatása van.  

3. Várható környezeti hatások 

Az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásához környezeti hatások nem kapcsolódnak. 

4. Várható egészségi következmények 

A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának egészségi 

következménye nincs.  

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

További adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra. 
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6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható     

következményei 

A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 91. §-a alapján. Azonban a Kormány 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete 

értelmében a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú 

szabályokról szóló rendelet 17.§ (3) bekezdése értelmében az Áht. 63. alcímétől eltérően 

a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé 

terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. 

A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények 

rendelkezéseit, a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást vonhatja maga után. 

 

 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával összefüggésben 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására vonatkozóan külön igények nem 

merültek fel. 

 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …../2020. (…..) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról  

- T E R V E Z E T - 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület a 4/2013. (I.11.) Kormány rendeletben foglaltak szerint a 2019. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a költségvetés egységes pénzalapjának  

2.262.179.- eFt bevétellel és 1.647.199.- eFt kiadással az 1. számú mellékletben foglaltak 

szerint jóváhagyja.  

 

2. § 

(1) A költségvetés végrehajtásának 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit és 

kiadásait önálló költségvetési szervenként elkülönülten az 1.a (Önkormányzat), 1.b 

(VÜMESZ), 1.c (KÖH), 1.d  (Balassi Bálint Művelődési Ház) 1.e. (Kék Bagoly Bölcsőde) 

melléklet szerint állapítja meg. 

3. § 

 

Az Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit a 

2. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 

 

4.  § 
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(1) Az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 294.138.-eFt összegben, valamint annak 

feladatonkénti részletezését a 13. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 222.439- eFt összegben, valamint annak 

célonkénti részletezését a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

 

5. § 

 

Az Önkormányzat  2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7/a, 7/b. számú melléklet 

szerint állapítja meg.  

 

6. § 

       

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 3. számú 

melléklet az eredmény kimutatást az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

7. § 

 

Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

8. § 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának pénzeszköz változását a 6. számú melléklet 

tartalmazza. 

9. § 

 

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, 

évenkénti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

10. § 

 

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet 

tartalmazza. 

11. § 

 

Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszköz, bel és külföldi hitelezők 

szerinti bontásban a 10. számú melléklet mutatja be. 

 

12. § 

 

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontásban 

a 11. számú melléklet mutatja be. 

 

13. § 

 

Az önkormányzat által nyújtott végleges pénzeszköz átadásokat a 12. számú melléklet szerint 
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hagyja jóvá. 

 

14. § 

 

Az önkormányzat részesedéseit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Lőrincz György                                         dr. Péntek Tímea 

               polgármester                                                                           jegyző  

 

 

Kihirdetve: 2020. július 

 

 

                                          dr. Péntek Tímea 

                                                  jegyző  
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Indoklás 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …../2020. (…….) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-a alapján (továbbiakban Áht.), és az 

államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint a 

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdésének rendelkezései szerint elkészítettük az 

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló szöveges és számszaki beszámolóját, amelyet a Tisztelt Képviselő-

testület elé terjesztünk. 

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 

következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 

felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 

A jogszabályok által kötelezően előírt tételeket, azok részletezését és további információkat az 

előterjesztés mellékletei ill. a rendelet-tervezet mutatják be.  

 

A 2019. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletével 

fogadta el, amelynek az adott év utolsó előirányzat-módosítása az éves költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztését megelőzően a Képviselő-testület elé került. A 

2019. évi költségvetési év során egy alkalommal előirányzat módosítások, illetve előirányzat 

átcsoportosítások történtek. A költségvetési rendeletet a 5/2019 (VI.4.) számú rendelettel 

módosították. Az előirányzat-módosítások tételesen kerültek bemutatásra, külön részletezve a 

központi intézkedés hatására, a felügyeleti szervi hatáskörben, illetve az intézményvezetői 

hatáskörben történt a módosításokat, átcsoportosításokat.  

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodása: 

Bevételek alakulása: 

A költségvetés elfogadásakor 1.903.131.-eFt bevétellel és kiadással számoltunk. 2019. 

december 31-ig 2.208.065.-e Ft költségvetési bevétel teljesült, melynek legfőbb oka, hogy 

közhatalmi bevételink több mint 214 millió forinttal túl teljesültek. Az Interreg pályázathoz 66 

millió Ft visszatérítendő megelőlegezést folyósítottak ki a 2018. évben megvalósult 

felhalmozási kiadásokhoz, melyből a megelőlegezést azonnal visszafizettük. A finanszírozási 

bevételek az előző évi maradvány igénybevételét (745.083.-eFt), valamint a 2018. 

decemberében kifolyósított 2019. évi nettó finanszírozási előleget (8.296.-eFt) tartalmazza.  
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Önkormányzatok működési támogatásai között 2.704.-eFt-ot kaptunk központosított 

előirányzatként, mely az előző évről járó állami támogatásokat tartalmazza. A feladatalapú 

támogatások előirányzatai a jogszabályi előírásokon alapuló kiegészítő támogatásokat 

tartalmazzák (bölcsődei kiegészítő támogatás, kulturális illetménypótlék). Helyi 

önkormányzatok működési támogatásai (199.-eFt)a 2018. december havi bérkompenzációt 

tartalmazza. 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.717.-eFt, mely a következő tételekből 

áll össze:  

- központi költségvetési szervtől (OEP, közfoglalkoztatás): 22.642.-eFt 

- önkormányzattól: (óvoda működtetésre 10.846.-eFt, KÖH 2015-16. elszámolása 8.229.-eFt): 

19.075.-eFt 

Az önkormányzat működési bevételei 52.854.-eFt. A továbbszomlázott szolgáltatások jóval 

meghaladják az eredeti tervezett előirányzatot, melynek legfőbb oka a rezsiköltségek és a 

lakótelek kialakításának a nagyobb mértékű teljesülése. 

 Ingatlan értékesítésből 12.977.-eFt bevételünk származott, mely a felhalmozási bevételek 

között szerepel. 

A finanszírozási bevételek tartalmazzák az előző évi pénzmaradvány igénybevételét. 

Állami támogatások alakulása, normatíva elszámolása a 2019. évben: 

Az önkormányzat a beszámoló keretében számol el a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami 

támogatásokkal. A 2019. évi költségvetési törvény alapján május 15-én és október 15-én 

lehetett a normatíva igénylést módosítani. Jánossomorja Város Önkormányzatának december 

31-ig 206.887.680.-Ft feladatmutató alapú állami támogatás került kiutalásra. Az 

önkormányzatot a feladatmutatók alapján az év végi elszámolás eredményeképpen az alábbi 

támogatásokra jogosult: 

- települési önkormányzatok működési támogatása:  0.-Ft 

- köznevelési feladatok támogatása (óvodai nevelés): 146.538.326.- Ft 

- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde):   24.984.800.-Ft 

- gyermekétkeztetés támogatása:    40.386.009.-Ft 

- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:        41.895.-Ft 

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg 5.063.350.-

Ft-tal több, mint a kiutalt állami támogatás, ezért az önkormányzatot megillető állami 

támogatást a beszámoló MÁK által történő jóváhagyást követően az önkormányzat megkapja.  

Az óvodai gyermekek létszáma 2019. 4 hó adatában emelkedett, mely a 2019. év októberi 

statisztikai létszám és a 2019. október 1. és december 31. között 3. életévüket betöltött (és 

legalább 1 napot igénybe vette az óvodai nevelési ellátást) gyermekek létszámának 

növekedéséből adódott. (+1.001.550.-Ft) 

Gyermekétkeztetés elszámolásánál csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után 

igényelhető normatíva. 2019. évi normatíva igényléskor 466 főre becsültük az étkeztetésben 

résztvevő gyermekek számát. A tényleges éves átlag az év végi elszámoláskor 487 fő volt. 

(+2.166.000.-Ft) 
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Bölcsőde működtetési támogatásaként 2019. december 31-vel még +1.795.800.-Ft állami 

támogatást kapunk, mivel plusz 5 fő elismert létszámmal számolhattunk az állami támogatás 

elszámolásakor. 

 

Az önkormányzat 2019. évi maradványának alakulása: 

 

Az önkormányzat 603.849-e Ft alaptevékenység  maradvánnyal zárta a 2019. évet, melyet a 3. 

számú melléklet mutatja be. Ez az összeg tartalmazza a 2019. évről áthúzódó 

kötelezettségeinket: 

- Interreg megelőlegezés visszafizetése:   435.000.- 

- téli rezsicsökkentés visszafizetése:    600.000.- 

- állami támogatás megelőlegezés:    8.296.102.- 

    

Kiadások alakulása: 

 

Működési kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A személyi juttatások és a 

munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai a bérkompenzációval, az ágazati 

pótlékokkal és a közfoglalkoztatások összegével emelkedtek, melyekhez állami támogatások 

érkeztek. A dologi kiadások előirányzata meghaladja az eredeti előirányzatot, mert a 

beruházások fizetendő fordított áfáját is tartalmazza. A fizetendő áfát leszámítva (19 millió Ft) 

a dologi kiadások a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 94%-ban teljesültek. 

 Az önkormányzat átadott pénzeszközeit a zárszámadási rendelet 12. számú melléklete mutatja 

be. 

 

Beruházási és felújítási feladatok 

 

Az önkormányzat 2019. évben betervezett beruházási és felújítási kiadásainak megvalósulását, 

célonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza. Az alábbi célok a dologi kiadások 

között valósultak meg: 

- közparkok rendezése, felújítása 

- csapadékvíz elvezetés (árkok karbantartása). 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson kívülre (66.353.-eFt) az 

Interrreges pályázat megelőlegezésének visszautalását(65.603.-eFt), valamint a Református 

Egyházközségnek  (750.-eFt)átadott pénzeszközöket tartalmazza.  

 

 

 

A betervezett feladatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

 

Orvosi rendelő felújítása: 

A legnagyobb összegű, saját forrásból megvalósított beruházás volt ebben az évben az 

Egészségház felújítása. Ebben az épületben helyezkednek el a háziorvosi rendelők, a fogorvosi 

rendelő, a gyermekorvosi rendelő, a védőnői szolgálat, az orvosi ügyelet, a fizikoterápia és a 

masszázs. Már korábban – az érintettekkel történt többszöri egyeztetések alapján – elkészültek 

az épület belsőre vonatkozó építészeti tervek, ez év elején pedig az épületgépészeti és a villamos 

tervek. A beruházás volumene alapján közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Május közepén 

indult meg a közbeszerzési eljárás. Június közepén kezdődött meg a kivitelezés, amit a 

kivitelező a szeptember közepi határidőre befejezett.  

A beruházás keretében 353 m2-en újult meg a létesítmény. 
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Funkcionális kialakítás tekintetében a háziorvosok azonos épületrészbe kerültek, ami azt 

eredményezte, hogy dr. Nagy Mária doktornő rendelője és a védőnők helyet cseréltek. Emellett 

a gyermekorvosi rendelőknél lévő vizesblokk teljesen átépítésre került és egy 

mozgáskorlátozott WC is megépült. 

A helyiségek a falakig visszabontásra kerültek. A fűtés kivételével mind a gépészeti, mind az 

elektromos hálózat teljesen kicserélésre került. Mindenhol új burkolatok készültek, új belső 

nyílászárók és bútorzat került beépítésre. A helyiségekben álmennyezet készült és megújult a 

világítás és az informatikai hálózat is. A déli oldali ablakok hővisszaverő fóliázást kaptak, az 

ablakok elé mindenhol új függönyök kerültek. A betegek tájékoztatását külső és belső 

információs táblák is segítik, sőt a gyermekvárókban a falak dekorálásával oldottabb hangulatot 

igyekeztünk biztosítani a kis betegeknek. 

Az épületen kívüli szennyvízcsatorna állapota miatt rendszeresek voltak a dugulások, ezért a 

teljes hálózat kicserélésre került. A parkolók előtti területen járdát létesítettünk és megújítottuk 

az épület előtti zöldfelületet is. Elkészíttettük a terveit a parkoló bővítésnek (8 db új parkoló) 

és lefolytattuk az építési engedélyezési eljárást. A parkolók építését ebben az évben tudjuk 

megvalósítani. 

 

A hanságligeti orvosi rendelőben az ellenőrző hatóság előírásai alapján szintén beavatkozásra 

van szükség. Át kell alakítani a vizesblokkot és meg kell teremteni az akadálymentes 

megközelítés lehetőségét. Ennek érdekében a terveket elkészíttettük. A megvalósításra ebben 

az esetben is 2020-ban lesz lehetőségünk. 

 

Idősek Klubja kialakítása: 

A volt pusztasomorjai iskola épületének átalakítására vonatkozó építészeti, épületgépészeti, 

elektromos tervek elkészültek, az üzemeltető KESZI-vel leegyeztetésre kerültek. A Képviselő-

testület a költségvetésbe betervezett forrás nagy részét az Egészségház beruházásához 

átcsoportosította, így a beruházás megvalósítása erre az évre tolódik. Az előző képviselő-

testületi ülésen külön előterjesztés foglalkozott a témával. 

 

Belterületi utak felújítása: 

Az önkormányzat által 2016-ban elfogadott útfelújítási koncepció megvalósítása a tárgyi évben 

is folytatódott. A költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére megvalósult az Erdősor 

utca, a Kápolna utca, a Lajos utca és a Kossuth utca második szakaszának felújítása. A Kápolna 

utcában, és a Lajos utcában az útfelújításokat megelőzően sor került a régi vízvezetékek és 

bekötések cseréjére. 

Az Önkormányzat 35/2019. (III. 27.) Kt. határozatában döntött a 2019. évi útfelújítási 

programról, illetve arról, hogy a jövő évben megkezdi a jelenleg kavicsos-murvás utcák szilárd 

burkolattal történő ellátását. Ennek érdekében elrendelte, hogy a Kovács utca 1050 hrsz-ú 

szakaszára, a Szabadság térre és a Liget közre készüljenek el a tervek. A döntésnek megfelelően 

a terveket november végére elkészíttettük, és az engedélyezési eljárásokat lefolytattuk. 

 

Temető járdaépítés: 

2019-ben mindhárom temetőben készült térköves járda, illetve a rég várt hangosítás is 

megvalósult. A péteri és a jánosi temetőben 75-75 m2 járda épült, a somorjai temetőben pedig 

85 m2. 

 

Gyalogjárda felújítás: 

Járdafelújítás terén a 2019-es év volt a leghatékonyabb a ciklusban. Az alábbi táblázat pontosan 

bemutatja, melyik utcában, milyen hosszban és milyen felülettel készültek felújítások. A 
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költségvetésben átcsoportosításokkal kellett kiegészíteni az eredetileg elfogadott 25 millió ft-

ot. 

 

Utca Tartalom Hossz (fm) 

Iparos u. Térkő 182 

Iparos u. Beton 204 

Domb u. 9-13. Beton 50 

Dr. Dicsőfi u. Beton 240 

Arany J. u. Beton 228 

Móricz Zs. u. 1-5; 15-19; 25-27; 35, 47, 51 Beton 243 

Dózsa Gy. u. Beton 42 

Féltoronyi u. 25. Beton 15 

Árpád u.16. Beton 18 

Hanság u. 1-3.  Beton 22 

Felsőlókert u. 21-23. Beton 50 

Bartók B. u. 13-15. Beton 45 

Rákóczi u. 1-5; 15-21; 27-29. Beton 153 

Szent István Park  Térkő 58 

Óvoda u. 1. i-j-k Beton 60 

Sipőcz u. 11. Beton 23 

Felső Lovarda u. 20. Beton 50 

Hársfa u. 7. Beton 31 

Trianoni emlékmű, Péteri templomtér Térkő 15 

Bercsényi u –Tarcsai u. összekötése Beton 100 

 

Lakótelkek kialakítása: 

Ebben az évben az I. ütemre vonatkozóan a gyengeáramú hálózat (kábeltévé, telefon, internet) 

kivitelezésére, illetve a gázhálózat megvalósítására került sor az év elején. Ezt követően 

áprilisban elkészült az utak alépítménye és murvázása, így az adásvételi szerződésekben vállalt 

határidőre, április végén birtokba tudtuk adni az értékesített telkeket. Áprilisban a 

gázszolgáltatóval megkötöttük a szerződést a II. ütem (Szőlőskert utca) gázellátására, és a nyár 

folyamán elkészült a szennyvízátemelő. 

 

Játszóterek felújítása: 

2019-ben két elavult játszótér megújítására került sor. 

A Bajcsy-Zsilinszky utcai és a hanságligeti játszótér régi fa játszóeszközei elöregedtek, az 

elemek egy része korhadttá vált, így szükséges volt a cseréjük. A rendelkezésre álló 

keretösszegből igyekeztünk a lehető legtöbbet kihozni mind az eszközök darabszámát, mind a 

használhatóságát illetően. A Bajcsy-Zsilinszky utcai játszótérre egy 32 személyes többfunkciós 

játszóvárat, egy dombcsúszdát, egy duplahintát fészekhintával, egy Baby homokozót 

mászócsővel, egy repülőgépet és egy függeszkedő körhintát telepítettünk. Hanságligetre egy 16 

fős kéttornyú többfunkciós játszóvárat, egy kettes hintát, egy forgó-billenő hintát, egy köteles 

körhintát és egy rugós játékot telepítettünk. Mindkét esetben az volt a cél, hogy mind a kicsi, 

mind a nagyobb gyermekek számára biztosítsuk a biztonságos játék lehetőségét. A 

földmunkákat és az eséscsillapítást a VÜMESZ oldotta meg. 

 

Sós Antal Közösségi Ház homlokzat felújítás: 

Az önkormányzat Leader pályázatot nyújtott be a beruházás megvalósítására. A pályázat 

értékelése elhúzódott, így a feladat megvalósítására csak 2020-ban nyílik lehetőség. 
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Városháza felújítása: 

A Városháza épületének földszintjén a tartófalak egy részénél mind a főépületben, mind az 

udvari szárnynál évek óta felvizesedések voltak tapasztalhatók és a parketta burkolatok több 

helyiségben balesetveszélyessé váltak. A felújítás során a falakon 1,5 méter magasságig 

leverésre került a vakolat a Pénzügyi Osztály területén, az udvari szárny külső falán és az 

igazgatási irodákban és korszerű, légáteresztő WTA többrétegű vakolat került felhordásra. A 

festést követően az irodák új, magas kopásállóságú parkettát kaptak. 

Az Iparos utcai leromlott állapotú kerítés felújításra került. 

 

Önkormányzati bérlakások felújítása: 

2019-ben a legjelentősebb munka a Szabadság utca 49. szám alatti épület utcai homlokzat 

felújítása, ablakok cseréje, illetve a tűzfal felújítása volt. Ezen felül ablakcseréket végeztünk el 

a Szabadság utca 37. szám alatti épület udvari szárnyában, illetve ablak javításra került sor a 

Dózsa Gy. utca 16. és a Szent István utca 35. szám alatti épületeknél. 

 

Közvilágítás építés: 

A közvilágítási hiányok megszüntetése érdekében három terület tervezési munkáit indítottuk 

el. Hanságligeten a vasúttal párhuzamos utca, Jánossomorján a Levente utca hiányzó szakasza, 

illetve a somorjai temető előtti parkoló közvilágítási tervei készültek el. Hanságligeten és a 

Levente utcában a beszerzési eljárást követően decemberre a kivitelezés is megvalósult, a 

somorjai temető parkolójának engedélyeztetése még folyamatban van. 

 

Hármashalom felújítás: 

Ennek a feladatnak a megvalósítására is Leader pályázatot nyújtottunk be. Szintén ebben az 

évben kerül sor a megvalósításra. 

 

Uszoda: 

Az uszodába új öltözőszekrényeket és kabinokat vásároltunk. 

 

Hirdetőtáblák elhelyezése: 

A városban újabb 7 db – a korábbihoz hasonló – vitrines hirdetőtábla került elhelyezésre. 

 

Szabadság utcai parkoló kialakítás: 

A Képviselő-testület 108/2019. (VI. 19.) Kt. határozatában döntött a Szabadság utcában 3 db 

parkoló létesítéséről. A terveket elkészíttettük és az engedélyezési eljárást lefolytattuk. Az 

eljárás elhúzódása miatt a megvalósításra ebben az évben lesz lehetőség. 

 

Klafszky Iskola felújítása: 

A Klafszky Tagiskola felújításának folytatására a Képviselő-testület 8 millió Ft-ot különített el 

a költségvetésben. Ebből 1 millió forint összegben két hőszigetelt, kültéri bejárati ajtót 

cseréltünk azoknál a termeknél, amikre az EFOP-4.1.3-as projektben nem került sor. Továbbá 

5,3 millió forintból a régi, töredezett udvari járdákat térköves felületre cseréltük. A fennmaradó 

összeg átkerült a 2020-as költségvetésbe és az udvar rendezését kívánjuk megvalósítani. 

 

Malom felújítása: 

A malom ingatlanának kerítése életveszélyessé vált, ezért egy szakaszon el kellett bontani és 

újjá kellett építeni. 

 

TOP kerékpárút: 



12 
 

A TOP-3.1.1.-15-GM1-2016-0015 azonosító számú „Belterületi kerékpárút építése 

Jánossomorján” tárgyú projekt 100 %-os intenzitású támogatásban részesült. Az Önkormányzat 

a nem támogatható műszaki tartalomhoz saját forrással is hozzájárult. A 2018-ban megvalósult 

kerékpáros létesítményekre a használatbavételi engedélyt 2019. tavaszán kaptuk meg. 

Közlekedésbiztonsági audit is készült. 2019-ben valósultak meg a szemléletformálás 

rendezvényei tavasszal és télen, melyek célcsoportjai az óvodások, iskolások és a kerékpárral 

közlekedők voltak. A láthatóság elősegítése érdekében a résztvevők láthatósági mellényeket, 

dzsekiket, fejvédőket és villogókat kaptak. A biztonságos közlekedés szabályainak elsajátítását 

elősegítette a kerékpáros közlekedésről szóló tájékoztató kiadvány is, amely minden 

háztartásba eljutott. A „Kerékpáros nyom” és a „Nyitott kerékpársáv” sajátosságaira is felhívta 

a figyelmet a kiadvány. Kerékpáros túrákon is részt vehettek az érdeklődők. A projekt záró 

beszámolójának benyújtására 2020. tavaszán kerül sor. 

 

TOP Iskola energetikai korszerűsítése: 

Az Önkormányzat idei évi legnagyobb volumenű beruházása volt. A kivitelezés a 

„Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú TOP-

3.2.1-15-GM1-2016-00036. azonosító számú, 205 millió Ft összegű  projekt keretén belül 

került megvalósításra 100 %-os támogatással. 

A pályázat keretein belül az iskola 4 épületének fűtéskorszerűsítésére (gázkazánok 

kondenzációs kazánokra történő kicserélése, radiátorok cseréje, használati melegvíz tárolók 

cseréje, napkollektorok beépítése), az alsó-tagozatos iskola utcai homlokzatának felújítására, 

illetve az épületének hőszigetelésére (homlokzat, pincefödém és padlásfödém), valamint az 

alsó- és felső-tagozatos iskola épületek akadálymentesítésére került sor. 

 

VÜMESZ gépbeszerzés: 

2019-ben az előző évben vásárolt John Deere traktorhoz egy Fliegl TMK 130 S típusú tandem-

teknős hátrafelé billentő építőipari kivitelű pótkocsi beszerzésére és egy IMO MKL 115 

függesztett rézsű szárzúzó (padkakasza) vásárlására került sor. 

 

Péteri Óvoda fűtés korszerűsítés, bejárati ajtó csere: 

A beruházás keretében az épület fűtési rendszere teljesen kicserélésre került. Új kondenzációs 

gázkazánok, fűtési vezetékek és radiátorok kerültek beépítésre. A használati melegvíz ellátást 

az eddigi boylerek helyett szintén a gázkazánok biztosítják. Az épület főbejárati ajtaja is 

korszerű, hőszigetelt műanyag ajtóra lett kicserélve. 

 

Somorjai Óvoda padlás hőszigetelés: 

Az előző évi energetikai korszerűsítés folytatásaként (nyílászáró csere, homlokzati 

hőszigetelés) a padlás hőszigetelésére került sor. 

 

Kék Bagoly Bölcsőde bővítés, energetikai felújítás: 

Az Önkormányzat korábban döntött arról, hogy a bölcsődét egy csoporttal bővíteni kívánja és 

energetikai megújítást végez az épületen. A megvalósításhoz a megnyíló TOP támogatást kíván 

igénybe venni. A döntés alapján elkészíttettük a beruházás terveit, mely alapján a „Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, bővítése” című, TOP-1.4.1-19 kódszámú kiírásra pályázat került 

benyújtásra. A pályázat elnyeréséről ősszel kapott értesítést az Önkormányzat, mely alapján a 

támogatási szerződés megkötésre került. A pályázat keretében a bölcsőde az Idősek Klubja 

helyén bővítésre kerülne egy csoporttal, az energetikai megújítás során az épület hőszigetelést 

kapna és a fűtési rendszer is megújulna. Az épületben működő konyha korszerűsítésére is sor 

kerülne és az akadálymentesítést is meg kell oldani. Az új csoport működéséhez a 

jogszabályokban meghatározott eszközbeszerzésre is szükség van. 
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Bölcsődei kerítés építés: 

A bölcsőde vasút felőli kerítésének cseréjét írta elő az ellenőrző hatóság. A régi kerítés 

elbontását követően egy új, elemes kerítés került megépítésre. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019.12.31.vagyoni helyzetének bemutatása: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata 2019. december 31-i fordulónapra elkészített éves 

költségvetési beszámolója egyszerűsített mérlegének – eszközök és források egyező – fő 

összege 5.166.995.-e Ft, melynek részletes bemutatását (valamint a 2018. évvel való 

összehasonlítását) a 4. számú melléklet mutatja be.  

Az önkormányzatnál a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 4.077.677.-eFt, 

amely az eszközök értékének 78,9 %-a 

 

Az önkormányzat vízi-közmű vagyonát mind az ivóvízellátó rendszer, mind a 

szennyvízelvezető rendszer esetében az AQUA Szolgáltató Kft. üzemelteti.  

Az Áhsz. 22. § (2) a) előírásai szerint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a 

működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani. Az AQUA 

Szolgáltató Kft. eleget tett ennek a jogszabályi kötelezettségnek, és a beszámoló elkészítéséhez 

megküldte az önkormányzat részére a kezelésében lévő tárgyi eszközökről 2019.12.31-i 

fordulónappal készített eszközlistát, melynek összege megegyezik az önkormányzat analitikus 

és főkönyvi nyilvántartásának adataival. 

 

Az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei 2019.12.31-i állományának mérlegben 

kimutatott értéke 10.413.000,- Ft volt, az alábbiak szerint: 

▪ Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt.  393 eFt 

▪ AQUA Szolgáltató Kft. 100 eFt 

▪ „Pannon-Víz” Víz- és Csatornamű és Fürdő Zrt 9 520 eFt 

▪ Hanság Biogáz Kft 400 eFt 

Összesen 10 413 eFt 

 

A pénzeszközök mérlegben kimutatott értéke 647.666,-eFt, amely a házipénztár és a 

bankszámlák záró egyenlegét mutatja be. Házipénztárak egyenlege 1.298.-eFt, a bankszámlák 

2019. december 31-i összegzett egyenlege 646.368.-eFt, melyből az önkormányzat 

devizaszámláján 13.121,35 euro található. 

 

Az önkormányzatnak 441.522.-eFt követelése szerepel az egyszerűsített mérlegben. A 

közhatalmi bevételekre nyilvántartott követelések között a helyi adókkal, pótlékokkal, 

bírságokkal kapcsolatos követelések kerültek kimutatásra. A jogszabályi előírásoknak 

megfelelően elszámolásra került az értékvesztés összege is, a mérlegben az így számított nettó 

összegű követelések szerepelnek. A kimutatott értékek megegyeznek az adózárási összesítőben 

kimutatott adatokkal. A gépjárműadó esetében ez az egyezőség az összesítőben szereplő 

értékek 40 %-ára vonatkozik - helyesen, mivel csak ez a részarány illeti meg az 

önkormányzatot. Az adóhátralékok adatai a 2019.12.31-i adózárási összesítő alapján (Ft): 

 

Adónem 

Nem 

esedékes 

bruttó 

követelés 

Esedékes követelés 

bruttó  értékvesztés nettó 

Építményadó 0 2 285 686 640 259 1 645 427 
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Kommunális adó 0 588 806  275 821 312 985 

Iparűzési adó 381 129 689 24 497 108 7 464 989 17 032 119 

Gépjárműadó 5 564 1 363 820 603 456 760 364 

Pótlék 0 984 691 353 821 630 870 

Bírság 5 000 57 186 0 57 186 

Talajterhelési díj 0 906 100 382 311 523 789 

Összesen 381 140 253 30 683 397 9 720 657  20 962 740 

 

 

A működési bevételekkel kapcsolatos követelések között lakbérek, földbérletek és egyéb 

nyújtott szolgáltatások bevételeiről kiállított számlákból eredő vevői követelések kerültek 

feltüntetésre, melyek 2019. december 31-i állományi értéke 10.682.022.- Ft volt.  

 

A költségvetési évben esedékes átvett pénzeszközre szóló követelések mérlegsoron az 

önkormányzat által a Hanság Biogáz Termelő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön összege 

szerepel. (7.750.-eFt) 

 

A hatályos számviteli szabályok alapján a mérlegben követelésként csak a másik fél által is 

elismert követelést lehet kimutatni. Ezért nem szerepel az önkormányzat mérlegében egy 

jelentősebb összegű követelés, amely nem tartozik ebbe a körbe, azért az előírásoknak 

megfelelően nem kerültek a mérlegben számszerű kimutatásra. (kavicsbánya-starnd) 

A követelés jellegű sajátos elszámolások között a bérkifizetésekhez a Magyar Államkincstár 

rendelkezésére bocsátott forgótőke 100.000,- Ft-os összege, valamint az Aqua Kft részére 

vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség összege 

szerepel (20.759.-eFt).  

 

Az egyéb sajátos elszámolások mérlegsoron az áfa elszámolásához, valamint a december havi 

illetmények, munkabérek és az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő 

fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásait kell kimutatni.  

 

A saját tőke értéke 4.653.669..-eFt, amely a források értékének 90 %-a.  A saját tőke közé 

tartozik a nemzeti vagyon induláskori értéke, az egyéb eszközök induláskori értéke és 

változásai, a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény. 

 

Az önkormányzat mérlegében ez az alábbi bontásban szerepel: 

a) Nemzeti vagyon induláskori értéke 4.196.910.-eFt 

b) Nemzeti vagyon változásai 330.800.-eFt 

c) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 196.105.-eFt  

d) A felhalmozott eredmény mínusz 655.424.-eFt, az előző költségvetési évek 

felhalmozott eredményét mutatja. 

e) A mérleg szerinti eredmény 585.278.-eFt, az eredmény-kimutatásban ilyen címen 

kimutatott összeggel egyezően. 

 

A kötelezettségek mérlegsoron a költségvetési évben esedékes kötelezettségeket, a 

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket, valamint a kötelezettség jellegű sajátos 

elszámolásokat kell kimutatni. 

Jánossomorja Város Önkormányzat 2019. évi záró kötelezettség állományának mérleg szerinti 

értéke 35.465.-eFt, az alábbi részletezettségben:  

           eFt-ban 
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Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 42 000 

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 8 296 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 27 126 

Kötelezettségek 
 

35 464 

 

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között a számlázott tárgyévi szállítói 

kötelezettségek szerepelnek, a  költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között a 

megelőlegezett állami támogatás összege szerepel, melynek értéke megegyezik a Magyar 

Államkincstár erre vonatkozó értesítőjében kimutatott összeggel. A kötelezettség jellegű 

sajátos elszámolások között az alábbi összegek kerültek kimutatásra: 

• adótúlfizetések: 23.005.- eFt 

• intézményeknek utalandó TB ellátás államtól átvett összege: 18.- eFt 

• más szervezetet megillető bevétel (gépjárműadó központi költségvetésnek utalandó 

része):685.-eFt 

• letétek, biztosítékok (letéti számla): 3.418,- Ft  

 

A mérleg passzív időbeli elhatárolások soron kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek 

passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a 

halasztott eredményszemléletű bevételeket. Az önkormányzat a költségek, ráfordítások passzív 

időbeli elhatárolás soron a 2020. január hónapban könyvelésre kerülő, de még a 2019. december 

hónapra vonatkozó bérköltséget és bérjárulékot mutatja ki, melynek mérleg szerinti értéke 

4.855.328,- Ft.  

 

 

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodása: 

 

A 2019. évben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) székhely 

településén személyi változások történt, egy fő jelentette be nyugdíjba vonulását, erre tekintettel 

egy fő igazgatási ügyintéző felvétele történt 2018-ban. A feladatok ellátásához a személyi és 

tárgyi feltételek adottak voltak.  

A KÖH 2019. évi gazdálkodása a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 

kiegyensúlyozottnak tekinthető. A működési kiadások 94 %-ban teljesültek. A személyi 

kiadások megtakarítása azért keletkezett, mert nem tudtuk betölteni a műszaki ügyintézői állást, 

és 1 fő ügyintéző tartós táppénzen volt. A székhely hivatalban nagyobb felújítás, beruházás nem 

történt. A feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. Az előző évhez 

hasonlóan a feladatok újraszervezésével a feladatok ellátása zavartalan mind a székhelyen, 

mind a kirendeltségen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól működik a belső átszervezést 

követően a KÖH. 

A bérköltség finanszírozásban a Közös Önkormányzati Hivatalt működtető önkormányzatokkal is 

sikerült az év végéig megállapodni, 2020. január 1-je óta hatályos megállapodás alapján 1-1 fő 

köztisztviselő juttatásait, valamint a kirendeltségen felmarülő dologi kiadásokat Várbalog és 

Újrónafő Községek Önkormányzatai megtérítik Jánossomorja Város Önkormányzat részére. 

Beszámítás után az önkormányzat továbbra sem kap a KÖH működtetéséhez állami támogatást. 

A Kirendeltségen állandó jelleggel dolgozó köztisztviselők adóigazgatási, iktatási, iratkezelési 

és egyéb igazgatási jellegű feladatokat látnak el. A polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó 

államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket a székhelyen dolgozó köztisztviselők látják 

el. Szintén a székhelyen dolgozók végzik a képviselő-testületi ülések előkészítésével, 
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végrehajtásával ill. a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

A dologi kiadások tartalmazzák a rezsiköltségeket, irodaszerek, tisztítószerek, ruházati 

költségtérítés, vásárolt szolgáltatások és a továbbképzések költségeit.  

A bevételek   1.204.-eFt összegben valósultak meg, mely az eredeti előirányzatot 404.-eFt-tal 

meghaladja. 

 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 2019. évi működése: 

 

Az önkormányzat a VÜMESZ-en keresztül látja el a város- és községgazdálkodási, a közutak 

üzemeltetési, a műhely üzemeltetési és a konyha üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag 

összefogja és lebonyolítja a városrendezéssel, a városfejlesztéssel, beruházások 

megvalósításával, közterület hasznosítással és a közútkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Az 

intézmény keretein belül működik a közterület-felügyelet, azonban a korábbi közterület-

felügyelő távozása óta a feladatkör betöltetlen. Folyamatosan hirdetjük az állást, azonban eddig 

senki sem jelentkezett az állásra. Az egy-két érdeklődő a részletes feltételek megismerését 

követően nem adtak be pályázatot az állásra. 

A tárgyi évben kiemelt feladat volt az orvosi rendelő felújításának előkészítése a közbeszerzési 

eljárás, majd a beruházás lebonyolítása, az útfelújítások, játszótér építések előkészítő 

munkáinak, a kivitelezők kiválasztásának, és a megvalósítás feladatainak ellátása, valamint a 

Kék Bagoly Bölcsőde pályázatának előkészítése. Szintén kiemelt figyelmet fordítottunk a 

Móricz Zsigmond utca mögötti lakóterület útépítésének előkészítésével, illetve 

megvalósításával kapcsolatos feladatokra is. 

Ezek mellett előkészítettünk és lebonyolítottunk több beszerzési eljárást is: parkfelújítások, 

Városháza és az önkormányzati lakóépületek felújítása, közvilágítás létesítése, gépbeszerzések, 

péteri óvoda fűtéskorszerűsítése. 

 

Az üzemeltetési feladatok közül nagy hangsúlyt helyeztünk a zöldfelületek kezelésére, a 

parkosítási feladatokra, – melynek minőségét külső szakmai támogatással is igyekeztünk 

javítani – illetve az utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú utak kátyúzására, a 

kavicsos és a külterületi utak fenntartására, gréderezésére, valamint a vízelvezetési problémák 

kezelésére. Jelentős lekötöttséget jelent az Erdősor utcai telephelyre behordott óriási 

mennyiségű bokor és ágnyesedék feldolgozása, kezelése. Azt is meg kell említenünk, hogy a 

gépeink meghibásodásából adódóan jelentős összegeket kellett költeni a javításokra, illetve a 

javítások elhúzódása miatt hosszabb ideig nem álltak rendelkezésünkre. Ilyenkor külső 

erőforrások bevonásával igyekeztünk a feladatellátást megoldani. 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi gazdálkodása:  

 

Intézményünk sikeres működését 9 fővel biztosítjuk. Minden szakalkalmazott rendelkezik a 

munkakörének megfelelő képesítéssel, megfelelünk a 1997. évi CXL. tv. a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési törvényben, valamint a 

jogszabályt módosító 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben (a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményiről) előírtaknak.  

A szakkörök, klubok vezetését megbízási szerződés alapján látjuk el, de önkéntes (díjazás 

nélküli) segítőket is foglalkoztatunk. 

Intézményünk munkatársaira jellemző, hogy maximális szakmai elhivatottsággal, felkészülten, 

szakszerűen látják el feladataikat. Egyénileg is - nagyfokú önállósággal - és csapatmunkában is 
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együttműködve dolgoznak, rugalmasan alkalmazkodva a sokszor előre nem kiszámítható 

feladatokhoz.  

Anyagi feltételek alakulása 

 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló költségvetési 

intézményként működik. A feladatok ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat 

költségvetéséből biztosítják, ennek felhasználását a képviselőtestület felügyeli.  

A saját bevételek (belépődíjas rendezvények, terembér stb.) mellett, a jelentős mértékű 

önkormányzati hozzájárulás biztosította az intézmény zavartalan működését. Saját bevételként  

3 512 ezer Ft realizálódott a tervezett 2 688 ezer Ft-tal szemben. Ez az összeg terembérleti 

díjból, az intézmény által szervezett előadásokból, beiratkozási díjból és egyéb szolgáltatások 

bevételeiből (512 e), valamint a helytörténeti gyűjtemény jegybevételeiből (10 e Ft) tevődik 

össze. 2019-ben a májusi integráció óta a Sós Antal Közösségi Ház bérbeadásból további 192 

e Ft folyt be. Támogatásként a felügyeleti szervtől 42 354 e Ft kapott. 

A művelődési ház és könyvtár 2019. évi költségvetésének kiadási összege módosított 

előirányzat alapján 47 608 e Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk fel 

45 815 e Ft-ot: 

- személyi juttatásokra: 25 505 e Ft + 5 004 e Ft járulékok, 

- dologi és egyéb kiadásokra:11 993 e Ft, 

- beruházásokra: 3 313 e Ft. 

Intézményünk 2019-ben - a pénzügyi osztállyal egyeztetve - megfelelően gazdálkodott, a 

költségvetésbe betervezett feladatokat hiánytalanul elvégeztük, és beszereztük.  

 

 Tárgyi feltételek alakulása 

2019-ban a könyvtár az előirányzatok mellé 432 e Ft-ot nyert az érdekeltségnövelő pályázaton, 

mely összeget könyvbeszerzésre és a jogszabálynak megfelelően tárgyieszközök beszerzésére 

fordítottuk. Raktárhelyiségünkben kiskonyhát alakítottunk ki a komfortosabb, higiénikusabb 

vendéglátás, kollégák napi használata érdekében. 

A művelődési házban az év folyamán a következő változások történtek: 

- folytattuk az előző években megkezdett színházterem székeinek cseréjét, 

- befejeztük az öltözők felújítását, valamint a színpadról levezető lépcső falburkolatot 

kapott, 

- 2019-es évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat a kisértékű eszközöket, 

szakmai anyagokat, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a rendezvények 

lebonyolításához szükségesek 

- két ütemben terveztük a teljes hangrendszer felújítását, az első beszerzésünk ez évben 

megtörtént.  

A helytörténeti kiállítóhelyiségünkbe a szakmai anyagok beszerzése mellett vásároltunk még 2 

db üveg tárlót, mely a kiállítási anyagok esztétikusabb elrendezéséhez szükségeltetett. 

A Sós Antal Közösségi Házban a színpadi függöny cseréje valósult meg. 

Szakmai tevékenység 

2019-ben is komoly szakmai felelősséggel kellett dolgoznunk, hogy mindenből kihozzuk a 

maximumot. Ez nagyon komoly összefogásra, csapatmunkára és egyéni felelős helytállásra 

ösztönzött bennünket. A városban működő civil szervezetek, intézmények maximálisan 
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segítették a munkánkat, óriási összetartó erővel dolgoztunk együtt. Számtalan műsor, 

rendezvény valósult meg 2019-ben is a klubok, a civil szervezetek segítségével. 

Aranykapu Óvoda 2019. évi gazdálkodása: 

 

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 2019. évben a költségvetés előirányzatnak megfelelően 

gazdálkodott. 

A személyi juttatások a tervezetnek megfelelően kerültek kifizetésre. 1 dajka 25 éves, 2 

kolléganő 40 éves jubileumi jutalomra volt jogosult. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak (dajkák, pedagógiai asszisztensek és óvodatitkár) bérét az állam teljes mértékben 

finanszírozza. Két óvodapedagógus 40 éves jogosultsági idővel nyugdíjazását kérte. 2019. 

szeptembertől egy óvodapedagógusi álláshely üresen maradt, jelentkező hiányában nem tudtuk 

betölteni. Egy óvodapedagógus októbertől műtét miatt tartósan távol van. 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek fejlesztését megbízási szerződéssel alkalmazott gyógy- és fejlesztőpedagógus, 

valamint szomatopedagógus és logopédus végezte. Ezen gyermekek száma folyamatosan nő. 

A dologi kiadásokból a működéshez szükséges eszközök pótlása történt meg mindegyik 

tagóvodában. Textíliák közül asztalterítők, törölközők, szőnyegek és plédek kerültek 

beszerzésre. Az elhasználódott, törött konyhai eszközöket pótoltuk. A Péteri Tagóvodában 

óvodai fektetőket, játékpolcokat, hűtőszekrényt és ventillátorokat vásároltunk. A Somorjai 

Tagóvoda udvarára ivókutat, kerékpártárolót szereztünk be és bel térre játéktartó polcokat és 

porszívót vásároltunk. 

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között felülvizsgáltattuk mindhárom óvoda 

HACCP kézikönyvét, 5 fő élelmiszerhigiéniai tanfolyamon, 3 fő szakmai képzésen vett részt. 

Támogatásban részesültek és sikeres vizsgát tettek a mentorpedagógus és közoktatási vezető 

szakvizsgás képzésben részt vevő óvodapedagógusok. 

Jánossomorja Város Önkormányzatának költségvetéséből finanszírozva valósult meg a Péteri 

Tagóvoda fűtéskorszerűsítése és a központi óvoda két beltéri ajtajának cseréje. 

 

Kék Bagoly Bölcsőde 2019. évi gazdálkodása: 

 

Bölcsődénk 2019 szeptember 1-től 33 férőhelyes, 3 csoportban 6 kisgyermeknevelő és egy 

dajka látja el a szakmai feladatokat. 

Összesen 10 fő dolgozó látja el az intézményi feladatokat. 

2019-ben a vezetőképzésen vettem részt Budapesten, két kisgyermeknevelő járt szakmai 

konferencián szintén Budapesten és a két szakács is részt vett oktatáson. 

Az első félévben teljes gyermek létszámmal működtünk. Betegállományban nem volt senki a 

dolgozók közül. Főzőkonyhánkon két szakács látja el a bölcsődei gyermekek élelmezését. 

Bölcsődénk gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látja el feladatát megbízási 

jogviszonyban. 

2019 első felében két nagyobb udvari játszóházat vásároltunk. Szakmai ellenőrzés után 

vásároltunk néhány dolgot amire feltétlenül szükség volt, ezek főleg egészségügyi szempontból 

voltak fontos, fertőtlenítő és kötszerek. 

2019 év december 13-tól egy munkatárs felmentési idejét tölti. 

Új székeket vásároltunk a kisgyermeknevelők részére. A konyhára új kés készletet. Szakmai 

folyóiratra fizettem elő. A haccp rendszer szokásos évenkénti felül vizsgálata megtörtént. 

Intézményünk működésében a létszám csökkentésén kívül jelentős változás nem történt a 2019-

es év folyamán. 
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Jánossomorja, 2020. július 2.  

 

 

 

Lőrincz György s.k. 

       polgármester 

 

 

 


